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Başvekilin ihtikira BU 
• 

SABAHKi TELGBA.PLAB Vurguncuya en sert cezaya 

çarptırmak vurgunun önüne 

geçmeye yeten tedbir midir? 
dair mühim beyanatı Libya'da tan~ 

· muharebesı 
Hitler - Petain 

mülakatı 
ihtikara karşı yeni kanunlar 

çıkaracağız, icap ederse hususi 
mahkemeler kuracağız 

İnsan cemiyetleri var olduğu meselesi olduğu zamanlarda, cep
tlindenbeıi suç işlenmiştir. Ak- heler kurulur ve insanlar vatan 
bn atabildiği en eski devirlerde uğrunda zahmet çekip ölürken , 
hırsızlık eden, adam öldüren, baş- bazı kimselerin keselerini doldur
ltasının hakkını çiğneyen, haram mak için sıkıntının artma.sına se
~Yen, Tabuya el sürüp Tanrıya bep olmaları ftmme vicdanını şid
tliı uıatan insanlar eksik değiidi. detle heyecana getiren bir hadise- • Adana 30 (Akıam) - Batvelcil Dr. B. Refik Saydam Adanayı 
O zamanlardan bu güne kadar ce- dir. Bundan dolayı bu hareketi ziyareti esnasında C. H. P. Vmiyet merkezinde kabul ettiği Adana· 
tniyct bu suçlan ardısıra cezalan- en ağır suç sayan memleket efka- lılarla hasbihaldc 'bulunuı~n bilhasa ihtikarla mücadeleden bahıaetmit 
dırnustJr. Geçmiş asırlarda bu- n, harp vurgunculannın en ağır ve demi§tir ki: 
günkünden sert olan bu sıra sıra il cezalara çarptııılmasını, hatta c- Bunun İçİıı yeni kanunlar çıkaracağız; ic&b edene ihtisas mah-
Cezaıann süregelmesine rağmen ipe çekilmesini ister. Her yerde kemeleri gibi valnız bu işle alakadar olacak mahkemeler kuratağız. 
her "eşit cemiyette her zaman suç- bu bö.vledir. Çünkü koca bir milletin sırtından geçinmeğe ve bir anda zengin olmak 
ı. "" İ(İn onun parasmı çalmaia çallfalllara asla müsamaha göıtennİyece-
lllr eksi1memiş, artmıştır. Bu de- Ancak, vurguncunun cezalan- iiz. Halkımızın bu mücad~ede bize yardun etmesi lazımdır ve fa11br.ıt 
Ilı.ektir ki cezada, suçu ortadan dınlması işile ihtiknnn önüne gc
kaldıııcı bir tılsım aramak boştur. çilmesi meselesini birbirinden 
?eza, cemivetfn birlik vlcdanın- ayırmak ldzımdır. Biri ferdi öte
daki derin ve kuvvetli duygulan ki içtimatdir. Bilinde insanlık 
lncıten hareketlere karşı bu vic- duygusu, diğerinde iktisadt dü
danın şiddetle öç alışıdır. Ceza, şünce ve ilmi tedbir hakimdir. 

lngilizler 
Sidra körfe-

l"s.ını7. sucıu üzerinde tesir yapar, iktisadi şartlar, birtakım kanun- z·ıne yardılar 
SUçu doğuran sebepleri yok etmez. Iara bağlıdır. Ceza, bunların yc-
ltatnıer, her devirde ve her cemi- rine geçemez. Nasıl, bir ınemleket
)ette, cehennem azabına yahut te üretimi çoğaltmak için köylü
Ölüm cezasına çarptırıldığı halde ye sadece: ((Çok çalış, çok ek, 
adam öldürmek suçu ortadan çok mahsul yetlştirıı diye öğüt 
ltaıkmamıştır. vermek istihsali arttırmak için 

Sivastopola 
yeni taarruz 

başladı 

1 Alman generalile, 6 
subay ve 600 asker 

esir edildi 

A lmanlar cenuptan ve 
şarktan hücuma geçerek 
Kadikovk'u iıgal ettiler 

Suç f cılemini eksilten amil ce- çare değilse, ve istihsali arttıra-
~lann varlığı yahut sertliği de- cak iktisadi şartları değiştirmek Londra 30 (A.A.) - 24 saat- Führer'in umwni karargahı 30 
ğn, cemivet bünyesindeki SOSJ"al icap ederse ((Muhtekiri ipe çeke- tenberi Hindliler, Tobruk'un garbin- (A.A.) - Alman orduları Başku-

de Alman tanklarile mücadele et- mandanlığınm tebliği: Düımanın 
değisikliklerdir. Cehenneme hiç ceğ'iz!ıı demekle de ihtikarın önü- mektedirlcr. Almanlar tarafından dün de tekrar ettiği kütl-e halinde 
lnanmıyan, hntta öliim cezası ta- · ne geçilemez. bombardıman edilmekte olan Hind· hücumlarına karıı kendilerini müda
tıırnıvan cemiyetler. var ki oralar- Bu gibi meselelerde ağırlık nok- liler hiddetle ve görülmemiı bir ııid· faa eden Alman kıtaları bava kuv· 
<la, ah1€1ka aykırı harnketlere. en taSJnı cezaya veımckte başlıca detle dü§man mevzilerine hücum vıu~lerinin yardimile dü~manı Rostof 
k etr.ıekteditler. , civarında ve Donetz'in dirsek teşkil oyu tGtassup kinde :ıüzen, yahut birkac mahzur daha vardır: Kon- K-L!- 30 (AA) Al 'k' ... . k d 'd k ... 
he ... t 1 ~ "mk"' 1 t J 1 • 1 aıı&re · · - man ı ın· ettıgı no ta a yem en pe agır 

r suca en n~'ır ce7..ay& veren Ce· ro U mu un ya 1U '°ay ış er- ci zırhlı tümeni kumandanı esir edil· zayiata uğratmışlardır. Taganrogun 
ltıivetıerden az raslamr. de beş kuruşluk rnnlı nltıya sat.. rnl,tır. Oarbe doito yol aı;maia - ta-rk4.·uTıunda muharebe tayy'lrele-

Suçta ceza arasındaki bu ma- mış bir dükkancı hemen ağır bir hpn Alma.ı ve ltalyan tank kuv- rimiz bir benzin deposunda yangın 
hiyet avnlım iktisadi havatta da- · Necmeddin Sadak vetlerine ka11ı dünkü cumartesi gü- çıkarmışlardır. 
ha fazla göze çarpar. Çünkü ~e- [Devamı sahife 2, sütun 2 de] nbü öfle~enbenl' ıakiddedtli lbifr t~l~k mu- 1-·ıMı oilskovabbl ölg~~nldl e. piyadfe dtq-
2a . . areoesı yapı m ta ır. ngı ız ma· ,ııu er c zıır ı teşıa en tara ın an 

.' basıt bır duvgu ve ihtiras ha· icineli müfrezeleri, Agedabia ile yapılan taarruz muvaffakıyetle de-
dıse"idir. lktic:adi hayatta. bazı B. Roosevelt Bingazi arasındaki sahil kısmına vam etmektedir. 
l'laztk devirlerde, suç saydığımız girmişlerdir. Düşmanın oldukça büyük kuvıvıct-
harekctler ise cok karışık iktisadi İngiliz tebliği !erle tanklann himayesinde yaptığı 
~ebeplcıin doğurduğu ince bir acele Kahire 30 (A.A.) - Orta Şark bir çıkı? ha.~ek.~ti· .. ~in.~rad c.ivann-
hac;t:a1ıkt · Britanya tebliği: Tobruk müdafileri da gerı puslcurtulmuştur. Şımalde 

~T ıı.1 d ~ h Vaşı·ngton'a ile temasta bulunan kuvvetlerimiz muharebe tayyarelcrinden mürek-narp baş a Jgl 7.aman, er ce- . . k fi ı M •- d · ı ?ni . • arasındaki muvasalanın ıyilıcştiril- ep 1 o ar, urmansıı; emıryo unun 
vetı bır vurguncnluk salgını <D hlf 2 ··ı [ 

kaplar. Sakin devirlerdr. görülme- d 
0
. • n d u" • cvamı sa e su un 4 de> Devamı sahife 2, aühm 5 de] 

l'en, hiç kimseyi meşgul etmeyen 
bu hastalık, harp kargaşıhğının _ _ _ D •• k •• ı • ı • 
doğurduğu müstesna ticaret şart- Amerikanın 942 de harbe un u maçı ngı iZ 
larından cıkar. Vuqnmcu, hasta-

lık mikrobunun kolayca bulaştığı girmeğe mecbur kalma- takımı 5 - 2 kazandı 
ahlakı zayıf mahlCıktur. Mikrop, sını muhtemel görüyor 
bu müstc.ma iktisadi çartlardı r. 
fıastalığın önünü almak için, der- V&fington 30 (AA.) - B. 
<li, sat.hl teznhurlarında gider- Roosevelt, bir kaç gün istirahat et
lnek değil, kökünde kurutmaya mek üzere Warmspdnge'e gitmiş-

ken, Hariciye Nazırı B. Hull ile gö
Çalışmalt gerektir. P.u da ancak, rüştüktcn sonra Vqington'a dön-
buıaşık insanlarla uğraşarak de- meğe karar vermiştir. Reuter'e göre 
ğU, iktisadi şartlar üzerinde tesir birdenbire verilen bu karann sebebi 
~aparak mümkün olur. Yüz vur- Japon Ba§vekili general Tojo'nun 
C'Uncuyu cezalandırsak, on!an ye- son beyanatı~•.r. ~'C1leral bu beya· 
ıı.. . . natında İngılızlcr,e Amerikalılar 
~tıren bu aykırı tıcaret şartlan p rki Asyayı iatismar etmek iste-

Ortadn kaldıkça, arkadan yüz llı· mekle itham etmiştir. Cümhurre.isi 
tikarcı daha peydahlanır. bugün öğleden sonra hU.9u.si bir 

Bununla demek istemiyoruz ki trenle dönecektir. 
l'Urgunculan cezalanalrmak boş· Nevyork 30 (A.A.) - Roo
tu B" 1 bl d'' ·· .. 1 . .. ıevelt, Amerikaldann 1942 aene-

r. oy e r uşunceyı ı erı sur- ainde harbe airmek mecburİyetİnde 
lnek, hırsızlann sokakta serbcs kalmaları muhtemel oldujunu aöy· 
gezmesini hoş görmeyfl benzer. lemitlir. 
l3ir memleket iktisadının, dayan- Amerikanın sabrı 
tna bakımından mnıt müdafaa tükeniyor 

Nevyork 30 (A.A. ) - New • 
.. :1. k k a *I er ı York Times r:azetesinin Vaşington 

muh:.ıbiri, salahiyetl i bir kaynaktan 

Hayal pahalılığı 
ve 

ölüm ucuzluğu 

haber veriyor: 
Birle§İk Amerika hükılmetinin Ja

ponya k:ırşısında sabrı tükenmek. 
üzer.: clduğu söylenmektedir. Ja
ponyanın iste: Siama, jster ~ubda 

--- bir başka yere yapıısa~~t bir askeri 

1 
Her feyin fiatindeki yükseliş ma- hareket, Japo.ny11.nın bütün Pasifiği 

lllUI ve münasip görülüyor da cena· tahakl;;~ altına almak için vaki 
~ ı~aldın: ·..ı masraflarının arttı.nl~.?:tr teşebbüsü gibj telakki edilecek-
trıası kabul edilmemiş. 1 tir. 
ı,· Bundan ne tete'üı:ı d!neli, ne: de (Devamı aabife 2, sütun 1 de) 
, !r makberi k~ telmih &ezmeli!: ,-------------111ııı. 
rıer halP. rlimuzla: c Y qamaktan 
~.C:.t daha kolay ve muvafık!» di· 1 

)'e ı yoktur. j 
lh;-:ün cfö,. .fiincü srıhifomi::de: 

Şarka dair eser yazmış 

olan üç ecnebi seyyahı 
Ah, fU ahali, fU tedbirin tamami

?e :..ıddmı bulanları ne kadar alkış-
14tYacaldır : Varsın, ölüm masrafları 
-1abHdiğine ft")Rsm. fakat bayat 
..._rafları fırlwnaaın... ,._ ____________ , 

lngilizler Istanbulda Galatasaray ve 
Fenerbahçe ile ilCi maç yapacak 

Yuka.rul:ı: E"elJd ~nkü macta Hariciye Vekili. İngilh sefiri. Barlcl1e 
Yckiıletı umumi k:i.tibi, aşağıda: İki takım bir arada sahada 

Anlcarn 30 (Telefonla) - Profeşyo
nel İnglllz muhtelit! bugün 1klncl ma
çını Harbiye İdmanyurdu ile yapmış 
ve maçı 2 - 5 kazanmıştır. 20 bini 
aşan bir seyirci yığını önünde yapı
lan bu maç dünkünden daha çok ho
yccanlı olmuştur. 

İngiliz muhtelltl, bııgün yalnız sağ'
içinl değiştirerek sahaya. çıktı. Har
biye İdmanyurdu şu .şekllde tertlp
lenmlşU: Bedri - Nadi, Ha)'rl - YIL§il', 

Abdi, Melih - Kemal, Necmi, Bela.
haddin, Cahid, Muzarter. 
Maçın birinci devresi O - ı Harbiye

lilerin lehine bitti. İkliıcl 15 inci da
kika.da oyun üstünlü~ İngiliz nısıf 
sahasına intikal etmf§tır. Fakat va
ziyet de~emlş ve birtncl devre O·l 
Harbiye İdmanyurdu lehinde sona 
ermiştir. 

(Devama aUife 7, sütun 6 da) 

devam ediyor İki devlet ıefi Orlean 
ıehrinde görüıecekler 

Mihver kuvvetlerinin Londra " ı CA.A.> - B.B.c .: 
• Fransız müstemleke nskerlerlnin ser 

yemden yaptıkları ya rma bes bın.kılmam için Almanya ııe Fran-

tee.ebbüaü akim kaldı sa arasında bir nnalşnın olmuştur. 
:ı- .USOC:la.ted Prcss'e göre B . Hltler Ur 

mareşal Petaın arasında bir müHl.knt 
Londra ı (A.A.) - B.B.C.: Sldl Re- vuku bulncaktır. Bu mfilnkat işgal 

zek ile Blrelhamlt arasında cereyan a1tında bulunan Orlean şehr1nde ce
etmekte olan tank muharebesi. İngl- reyan edecektir. Mareşal Petnın dün 
llzler için memnuniyet verici bir §e· gece Vlchy'den hareket etmt.ştır. 
kllde inlkşaf etmektedir. 

Kahire sözcüsüne göro İngiliz çem-
berini yarmak lçln taa.rruzda bulu- J b •• 
nan mihver zırhlı kuvvetleri k«:ndlle- a p o n_y a u g un 
rlne bir gedik açnma.~ıar. IngUlz 
hatlannı yaramamışlnrdır. Düşman cevab verecek 
ağır zayiata uğramıştır. Almanlar 1 
yarma. teşebbüslerinde muvaffak ol-
salardı, şlmdl ikl tıı.mf piyadelerinin 16 kruvazör ve tayyare 
bo~azla.ştıklan yere kadar ~lccck- gemilerinin himayesinde 
Ierdl. Mihver kuvvetleri, plya.de mev- • 
zllerine glrmeğe muvarra.ıt ola.mrun~- bulunan bir Japon kafi-
lc.rdır. l " b ·· ·· Sldl Rezckin şarkında bulunan eıı cenu .a yur1ıyor 
mihver kuvvetJerinln en büyük kısmı 
piyadeden ibarettir. Birkaç yerde da
ha müteferrik mihver kuvvetleri var
dır. Sidi Rezek'in cenubunda Cenubi 
Afrika topçusu raallyette bulunuyor. 

Londra 1 (A.A.) - B.B.C: Blngnzl 
civarında Sldrn körfezliıe varan İn
giliz !kuvvetleri, Calo vahasından iler
llyen kuvvetler değildir. Bu kuvvetle
rin Cerabup va.hasından sümtle yü
rüyen İngllz kuvvetleri olduğu tah
min edilmektedir. Bu azimkAr ve 
sUratll ilerleyiş Ue d~mıanın levazım 
yolu kesllml.ştir. 

Cent~:'ta 
Almanlar 

ricatte 

Londra l (A.,\.) - B.B.C.: Vcı.şing
tondan gelen haberlere gore Uzak 
Şarkın gerginlik artmaktndır B. 
Roosevelt, B. Hull ile telefonln görüş
tükten sonra Vaş:ngtona d6nmek ka
rannı ver:ın.şlt.1r. 

B . Hull, bu sabah Japnn del~ 
B. Kurusu ve Japon se!lrl amir.ı.l No
mura lle görüşecektir. 
ZnnnedUdlğlne göre Japon m-a:-ah

hııslan, Amerikanın tekllflerlnc T ok
yonun cevabını resmen t."'bli;; ~d"
oeJderdlr. Japon Başvekili Tojo Şarki 
Asyanın blr menfaat hazinesi ol· 
maktan kurtulacağı zamanın geldiği
ni ve Amerika ile İngllt"renln bu sa
hadan koğulması icap ettiğin i söyle
ml~ir. 

16 knıvazor ve tayyare g mllerl· 
nln hlmayesınde bulunan bir Ja.po:ı 
kafilesl, IngUlz Borneosu elvan da 
görülmüştür. Kafile cenuba do'•ru 
ilerliyordu. Avustralya h~rp kabinesi 
bugün fevkalade toplanacaktır. 

Londra l (A.A.) - B.B.C.: Rostof'u 
terketmeğe mecbur kalan Almnn or- Moskovada vazı· et 
dusu, Taganroga. ve omdan 65 k 'lo- Y 
metre da.ha garpte bulunan Martuo0- \'ichy ı (A.A.) - Ofl'den · S :>n ha-
la doğru sürntle çekilmektedirler. berlere göre Rus cephesihde vaziyet 

Al:uım generali Von Klelst paznr şöyle hül~ edllebillr: 
günü karargahını Tagnnrog'dan Ma- L eningrad cephesinde şldd tli so
rtupola nakletml§tir. Mareşal Timo- ğuklar hüküm sfirdilğunden muhare
çenko, neşrettiği bir gündelik enilrde be, siper harbine inhisar etmckt~dlr. 
düşmana imha edici bir dnrbe indi-° Almanlar şehri muhasara etmek ve 
rlldlğlnl ve en mUkemmel bir motö- Ruslann çıkış hareketlerini püskürt
rlze tümeniyle bir tank tümeninin mekle iktlra etmektedir. 
artık maziye knnştığını blldlımlştlr. Moskova cephesinde, muharebe, hıı.
Rostof'un sokak ve caddeleri par- reket h a rbine dönmüştür. Almnnlar 
çalanmış tank, otomobil enkazı ve <:e- yeni temkkiler kaydet.ml.şlerdlr. Ros
scdler ile dolu 1dl. tof'tn Ruslar, t.a.arruzlanna devam 

Moskova kesiminde Almanlar, az ediyorlar. 
Derlemişler, şehri ku§atma teşebbüs- - ----- --
Ierlnde muvaffak olamamışlardır. Sovyet tebligv İ 
Ruslar, mukabil hücumlarda bulu-
nuyorar. Lenlngradda Almanlar mn
da!aa vazlyet1ndedlr. Almanlann Sl
vastopola karşı ya.ptıklan yeni hücum 
püskürtmüşlerdir. 

Londn ı (Radyo saat 7,15> - Dün 
geceki Rus tebliği: Kıta.atımız, dün 
bütün cephede düşmanla çarpt,."tllı~ 
la.rdır. 

..... llflllDllllRNlllııt • ııı.11111111111111Q11..-n11-ıamıunıııııııııınıtı!l ı•ııı111:nııııuııı1111 

- E9erİniz hakk111da bir tenkit ya,dım üstatl. .. 
- Vay gidi alçak, namussuz, utanmaz. hayasız kerata ıenil ••• 

Sen 'bendcon ne fenalık gördün de .•• 



Sahife 2 ı KAnunuevvel 1941 ~ltŞA'M 
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Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler I• 

1 Harp tebliğleri 1 Ru~lar Sürp Agop sahası Sivastopola yeni 
AI t bl"w· Rostof u nasıl t J ... b- J taarruz başladı 

Kısa rtsportajl 

Göz16kçülerin elerdi _ !"~ _ !,_1!1u1an geri aldllar? sa ı maga aş anıyor .,:.= ::..-:= ... 
bq tamandanlılı ıet>Utt: 2t aonte§- l.ı mitlerdir f Şehrimizde 35 ıözlükc;U dük-
l'in gecell Mr1 hicambotlan İnsiltıen Soqet: ..... amt: ...... e-t.. h 2 5 3 ·ı ı· d ~ ceaup Ye ------ Um Yarcbr. Bunlardan ancak 
ablllnln açıtuıda tuvveuı bir mu- bu huıuıta maliimat u un sa anın , - mı yon ıra an lerinde demiıyolu teaialerile hava ' ta.nem müslüman 1 Grktiir. 
hafaza altında seyreden bir düşman 

1 
meydanlanna yeniden mae.m uva 1/12/9.fO tarihinde gözlük" 

b.flleQ.ne hücum ederek 'IOOO tıonlulc veriyor fazla temin edecegıv • tahmin o onuyor h&camlan - 1----. Len'--d ... 1 çiiler bekk111da bir kanun nqrc" 
bir l&l'DlÇlı npuru batırmıflardır. Di- - ~- - J'•puuu:guır uııa•• di)d Ba 1 ) 
ter büyük bir vapur da torplllenın.lt Kaibi,ef 30 (A.A.) - Ro.tofunj Mo.kava sünclliz bombardıman dir:i. 1 ıca maddeleri fÖY r 
ye büyük bir ihtimalle batınlmı,ıtır. jsôrdadile Yon Kleiat ordusunun edilnüttir. 

Şimall Afrikada Alman ve İtalyan hezimeti SovYet istihbarat bürosu· Yeni Alman hücumu lııladde 1 
- On aenedenbert bil-

kltalan mukabil taarruzlarına dnam nuo dün abamki hUSU1i beyanna· Ullr .. 1 SO (A A.) ıuı görzltikçtllük :P.PDllf veya et* .. 
etmişlerdir. Bu münasebetle yeniden melinde M.yfe bildirilmektedir: ~ Cllpdı9L • - ı hanesinde bu lfle lftlgal etm1' ol-
dü.tman &aııklan &abri.P edJblUttlr. B' .._ .- .. 

1 
R t f Al' Haber almcbima göre. Donetz'm dutmı11 en lriQ11k mtilk11e lmlriD" 

Stutalarla av ve tahrip teştlllert ha- u uç gun evve. 0~ 0 man eon wyi bam bö)aeüncleki .a- den aJacatıın nm>rııerıa ımas 
rekete hazır bulunan Inglllz tollarlle kıtaları tarafından bır b..kın hare- zi7et)e müvazi o1arak von Runatedt. edenle~ blllkaydu pıt nıbsat1'9 
tantıarmı dağıtmıflardır. keti neticesinde iga) edilmitti. 28 Kmm yanmaduuun cenup bab kö- ftrlllr. 

Marsa Matruh civarında diilmanın aontqrinde Roetof cephesindeki kı- teünde temizleme ameliyab yapmak Madde 2 muftktaıtır - En al 
laşe yollan muvaffakıyet.le bombar- talarunız general Remizofun ku- &zere ayni zamanda kad bir baıe- ' Jt1 seneclenherl bu Sole 1ftıca1 
dmıan edllmJştlr. Alınan av tayyare- mandumda Don nehrini seçerek kelle be:!•m..m, Bu -...-•dada edenler de gene mtilklye AmirJe-

........ ta .. 5 -=-=-• Al .. ..... .1-- mden alaeaklan ft81kalaı1a mı-Jert bava m~ydanlannda ~- '!6- Rostof ,ehrine ~~er ve man Kuznetzov ordmwıun aon kıtalan tlbana. Ubl tutulurlar. 
n.madan 5 Inglllz tayyaresi düşur- kıtalariJıe tehrin aokaklaruıda çarpıf" l:ııir ~mütecaviz bir zamandanbeıi lıfadde s muYııklr&Utt _ yeni 
n:.fişlerdlr nutlardır. S. ld uk ek ı 

Sovyet hava tuvvetlerl 22 den 21 28 • 29 80~ ... ..: .. oecesi general .vutopo a m avemet etm t• gkliikçtl olacaklar ortulM*teP 
10ntepiııe kadar 20'1 tayyare kaybet- Harit L_~;:~..ı-'L! So dirbr. mezunu olmak. Ttlrlc oı..tc tnı-
mltlerdlr. Bunlardan 'f9 u bava mu- onof IUlllMlll~au vyet Ba tebri mubeu.ra eden Alman 1 meebarl)letfndedlrler. 
Ju.rebelerlnde. 61 6 &ayyare t.opJarUe latalan ~ htal9:" tarahndan 8atıhk arsalana plim Ye lnfaat hittllden mm& 1nlramn bidikleri, d1t w;Mrlmlara y~ Babaettiiiniz. iiç milıliimaD 
ft ilst tarafı yerde tahrip edllmlftlr. -riicuda getirilen tahkJJNb yamur aJaealt teldl ma~:ı muvaffak olduktan acıma 1 Türk müw•eesindea biıi. tebri-
Ay:ıl müdckt zarfında Şark ~- lar, diifmam çenber içinde kalmak 

1 

plıN hakim olan tepeleri. igal et· mizin en modern gözlükçüsü· 
de 24 Alman tayyaresi kaybedllmlştlr. tehlikesine maruz lmabutlar ft ti- İatanl>ul beleclQest, eıııtl Sl.ıp Agop hQa te.dlf eden pn.J blnul da Be- mitlerdir. Bu tepeler. uzun menzilli 1 dür. Emsali arumda te(.;m;d 

1 1 hl 
mali .... Jtt istikametinde Roatofa mezarlılı nbıugnı parçalJ18ftk U.tl• ledlyece ısttm1lk suretDe YJJttırııaeak- Alm t ,_ • • L .. L __ _ı ..a-:..:... D--L-- --Libi -- u··"' --

t t • v • • .- • • • • lıp çıkardı. İstanbulun en tıymeW tır. • an opıan JÇIJl ço.: mu.;lllSDIJDa vwau,, ... ,....m;a .-n -- ,.. --
8 yan e Jgl perek ıehri inaJ ~lerdır. Roe- ve ,erem bir ,er.inde bulunan ba se- Vali ft.BeledlJe Belll Dr Lltfl Kır- im meni olup bunlar. oradan i.tih- nedenberi ba 1DeBlek•.e tecrübe 

Roma 30 <A.AJ - İtalyan eniulo.n tolun kur~ IÇID yapılan mu- nlf erul, Deride f8)ırhı en etime! ve dar, tsttmlll edllerek bar pllnma kamlar ftt ~ çevrflllİni durmaclaa edinmif Bonaerviehle ,,.. ına
umuml tararglhınm SM numaralı ~lerde 1 .f uncü v~ 16 nca zır!'h mamur bir eemtı olacattır. göre tanzlm edllmlt anıalann atat be- dö'ftllektedir1er. !iye kayJtlariyle buna ~ edi
t.ebutl: lılamıarik mubarebest. din tömenlnle 60 IDCI motorlü tümemn- BeledlJe, ba Mhanın ~1 göz delile tehrbı dller tılr Dl!Jqmı daha Soa 48 saat zarfında Alman k~ 7or. Fakat ortamektep mezunu 
umumi bir tevaüuf devresi geçir- dm ve hir hücum tiimeninclen mii· öntine alarak lllıı1n 1man blkmım· imar etmek )Jn!Mlplnl blmt etUlin- :mandanhiı. taamıza aeçmeie karar 1 deiildir. DükUm da on senelik 
mlştlr. Memez tealmtnde Te 8ol1um rekkep olan l'lfteral •on Kleist or- dan burada yapılacak blnalann tia- den, Sürp Agop arsasından elde edile- Yeımiftir. Topçu n 1ıa"ll kuvvetleri olmadıiı için ikinci maddeye 
cıepbesinde bazı çarplflll&lar olmu.t- daau gruplan imha edilmittir. l~buna da ehemJD17et nrmSt ve gil- celc millıJm bir gellr, l8hrtn diler bir taram.clan ~ bomhudmıan- airiYor. Gözlükçülük yapamı• 
tur. Moekon 30 (A.A.) - Stalin zel bir ~ ~. Şehlrcillk semtinin imarına. gtl~meılbıe dan eoma BaV7ftÜ dağ alaylarw. yacak. Halbuki, diikk.Mma de-

Tobruk Ye Bal'dlaQa U.Jda deler dün maretal Tımoçenko'ya ve ce- mütc:_h~ B. Prost ile Belediye İmar taMts edilecektir. b-netli iatihUm çerıberine hücmn iil. t1özlükçünün on eeneden 
bir şey yoktur. J>iltman, Trablu " nup cephesi kumandanı general mtidurltiğüntln meydana getırdlli bu Mutafa Ragıp -:...1er v b h' L LA_..ı__ fazla tecru"'- - -ı' .... ___ :.:ı..--a 
Blngazi fizerine han aJcın1arı yap- • • • .. plin ince bir .-vtJ.n mpsnJQdür. .........,. e arayı JJ' &.ac; DO.:&AUAD oes --· -ıDU"· 
nuştır. Bu atınJar eımasmda Alman ~çenko~a bı~er mee&J gond~r- Bu hususta (Aqam) okuyuculann:ı • • • yann.Jflardır. Hücum, ayni zamanda ı aluunaaı lizımdı. Diğer taraf-
ft İtalyan han t.oplan 4 d8'm&n ıay .. ~. Mesaıda toyle denmektedir: faydah olabilmek tı.ere imar m1kttirü Jngılızler Sidra hem cenuptan, hem f&Jl,tan yapıl- tan: Cr•mofon, aaat, kolonya, 
;raresi düşürmüşlerdir. cDiımana karp kazaachiamz ve milbıeııdl.! B. Htlsnil Keaezollundan Dnfbr. BaJakL.va dan hareket eden tennos ve •İre ile hıimlrte gü-

Bunlardan biri Denıede ditfirül- ROlltofu F..mt Alman miiatnli1erin- ır&Bromat rica ett.bn. B. B&mt, aba- k••rf • d J bir kol. fic:ldetli çarplfllUl)ar eenum- I nq özlülderi de satan mieue-
müşttlr. İlclnclal Trabluda dtfflrill- den kurtaran nuıafferiyetten dolayı nın pIAnı ilzertnden bana fU l:r.ahatı 0 ezJDe V8r 1 8r da müteaddicl mu.tabkma mevkii Mler, on 9e11ecfen fazh mic:ldet-
mi.iş ve mtirettabat esir edllml.t\lr. llİzİ tebrik ederim. Şanlı Sovyet ftl'dl: imha ettikten aawra Kaclikovk u..-1 tıenLeri aabt yaptık.l.m için ıuh-
Dlter 1t1s1 Binpıdde alevler içinde ltayrağunm Roetofa d&eıa general - Satılıla çıt~ aaha, Datcılık (Bqtuafı 1 iııd lahlfede) bUmı igal etmittir ı aatiye a1ahiliyorlar. 
denlse dlfm6'tilr. Ban mlllıarebe- Harotonof ye Remizof kumaııdum- ~~~~t k!!!.f:'k~!~tlntılıfe~en • • · d- __ ı__LL,, • • • .ı...e. Muharebelw d~am etmekt-..ı!_ Cözlük-::1er, im""'L___ taı...: 
Jerl eaıuuıcla Ahnan tanareıert 'I ..ı_._, 9 ._.,,.u. ....-" .....,... uu e -- m ... JÇlll un ..uaU1D '8ec;ac:ı aıau• • • eu&r· ı ~ ~ "' 
dtlşman tanareat dtı.Crmütlerdlr uau anca ve 56 na ordulanra dar dnam eden bir mra anadan mtı- netten tamamile iltifade edilmiftir. Alman tayyareleri, limanda mG- tutulmak Mnetil-, sözlükçe ola-

ttaı,an tayyareleri Mala lla~- kahraman kıtalannı ael&mlanm.11 retteptir. Bu aralara bina tnp edl· Bana müteakip din afleden 901lra tea«!did -!'er nakliye~ te- bilmek ..retüıde b~ 'bir 
c1a flmendlfer merttesımnı bcımJ»ala- Vurnuncuyu en sert ıecett1r. AnaJarm aJbınnda ın .... ı yeniden fiddet!i m muharebe ge!it- ~.!._~ ban1arm m bmuuj tadil .... dükkamn dri11 de in· 
mqlar w Olalo fthumda cllfmanm 6 yapdmıJacak ft lnm.lan, Tatalmde meie bqlamıım. 2 Alman :mbJı • ~. 'bir lr.ı.mmı hMara -irat- aaa tecriiıbeainin ea-. old.iun• 
aot6rttl mıaarlanna taamnı etndt- ceza va çarptırmak Jeıı1 açılan meJdamn &ıtindekl mer- tümenindeki tankların geri kalanı nupu. Sov7et bmandanhiı. ara-' dair bi: g6rayı devlr.t ae&iriaiir 

. 

Jerdlr. 3 d6'man tayyareslnin htca- .. .. mer menllnnle ~ eMl Tablm .,.. bunlara yardım eden 1ta17an dan geçen bir aylık famladan iaıtila- 1 tiyorlar. Y. ç. 
muna utrayan denls tetlf taJrarel•· vuraunun onune qlaa ~ In&ı6 19S'e!nln zufı1ı tümeni Sidl Razakla BireJha.. de ederek kaleden .... mncaclu· '-----------"' 11mbıden biri bunlardan blıtnl cm- -e- dmunmı ıettn edecKUr. bı&ıü ge- 'büyük b. bs taLt:.. • ~ 
f(lrmtışttlr t zlsl, Taksim tıtıası arasmdaiı ye mid etrafındaki bölgede Britaoya ve ~un _ır • mını nu7e ~ 

Orta Atdenl.zde dön ölleden IDD!'& geçmeye y.e en Taksim bahçesinden aonra bahçe ne Yeni Zdnda kıtalan tarafından tir. A.Jcerlerm m!k!-'1 eo~lqrin ba-
torpıne mtleehhez aı tayyarem1s det- tedbir midir? Sürp Agop sahuı arasındaki JQlm inal ve müdafaa edilen yerler ara- ~- 6 tümeni idi. Aynı zamanda 
manın bir deniz ıe.tnıne taarrm et- tberinden bir tilpril ile ~r. andan hab istiltanıetinde kendileri-~ • ~yan. kıtal~ Donetz 
mlştlr. Bir kruvaz&-e ıtı torpll ıa- (Bqtarafı 1 lnc:l sahifede) Satıhla Ç1bnJan U'Dlann arbta ne biT yol açmak için 7eni bir te,eb- ~~daki ilen hareketinin devam 
bet etttrllınlltlr. eesa ~de, atla pJmlJeD ma- = bir aha ballnde tuh '" tan- biiıte bulunmutlara da Britanya etiii de aaııılmaktadır. Vorotilov-

__ , __ ,_ _.__, ... __ -~-•-t- edllec:etmden bmuım cbel!Jllne zırhlı ku\llfttleri Alman 90} ceıyıluna grad tan.ana• ~-
&Snw1a auuwu.wa 'fe IMmlCl!r' b"h·- ebeınıntJ*t 'Nl'Um.lfU.r, 0 · -

Yani bir bomba 
R lar • • • ua , ınıan WllllD 

ihtizazile patbyaa bir 
bomba icad ettiler . B. Roosevelt acele ten myn1ma JohmU bulup mn- ııı!~ -=:n: :.::; d:n 1::-'ra h.::i:~ ~eir t~ SovyetAtebliii 

0 • .. •• J'Cm bpDJ!Uf lriy klJllD vurgun- mtlretteptlr, Her~ da mlltüll ıa. pbnipir. Gece muharebe fiddetle ~ 30 ( A.) -: • ile v aşıngtona dondu cuJar ko1larmı sallıya sallıya ge- §Ut yapılacat ıtı anadan ibarettir dnam etmekteydi. Harekkm tim· Uzen n~rediJ~ So..,et tebliii: 29 Tl:::ı0::n so ~ Bel'llaSl*Jı~ 
Jll!der. :bıtltlr muıt ve kumu bir lcl atılacak anaJarm ,utnu 11 par- clilr:i •fhaemda .ı.... airler ana- •:eni!~ kıtali. aımuz h ... Gliia 1llıt ~ RllllU bar ~ 

(llmfblratl ı inci lahtlede) ean&ft!'dlr Ç& demet OlUJOr. Bu il puçadan antda 21 inci Almu arhh timmi- c • ...... pıpıpıı_er. fDik ed1cl &Jetler ıca.imda Wad olt 
' hu blrinJn '1izJeri 23. clerinlWeıt S5 nin .lcumamdanı olaa im ....U ile cbr. Bir bç sOn evvel kıtalanmız 411t!armı ~ Bir bııdl 

Japonlar her ihtiınale Bmıdan bafka, hukukta bide- metredır. Her ananın Jibıden 1 met- batka 6 .ubay ve 600 Alman aakeri anudane anharebelsd• aonra Tik• ft1a bir dollıllnı ~ ......-. 
L.:.-. Mzı dlr ki ~ DilbeUe cesa alJrlat- rellt kısmı, derhıltl1 boyunca Te in- bulunmaktadır. Bu arada timal batı ıvin ,ehrini tMetmiflerdir. aman Ja bir J'llOllll ......... 161 
wp r h"-e _,.. d daha _,._ pat yapılmamak beM, ~ balln- · !ı_ __ • d h-.ı d '-"1--...:- .. • hm 1'lr' inftJAk MIOIJreıll bndlıd~ 

Tobo 30 (A.A) - Stmapa ~ u-r .. cezLID ._.y de kqUındacat "tekilde bot "9 ..... Jat1&a111etiD e llUU. uv..-e doa- Von Kleiat Orduıu l&ltmnektectlr Son ıcad edDen el• 
--....: T'-L . 11 ._ ___ .._ kurtulur. Beş kurut hınuıhk için bıratıı.cat "" iti bl<* arumda 11 ru hareket eden Britanya kollan Al- Ilı • _ (A.-A.) p . ..L. ~ •--~ __ ._ _ 1 .. .-........_ VKyonan tuna l"Ullal&a- bir man hü '- ti ·. --:ı . ı-awa,., - rav .. -· .u-.u _....... .._ _.. 
hlara bib'\ik bir aükGnetle mabbe- edaıınm hayatım yok etmeye metre genlfllltDde bir ~ blratıl- .. cum ... uvve ennm .......... erme sazetoem, kıtalan hezimet.e uira7an U lann tellrllıe patlQul '* ~ 
le ~..: mıaktachr Ja mil• l'UI ~ .... hl1dm ooun lebhı- mıı olacaktlı'. hucum et~ler. bqka Britanya ve! •...t YOD KW.t"• T- , .._

1 
'badlr • 

.... __ ya • • poa • "-3 9&& • motıann azvm+t•tı 1ııa ti metrelik cenup Afıib motlıllil kollan da 1 . m. .1 or. -
Jeti. ~ teab ~ hecWlenn de dellller arar. ıeıdtllt. NnıJenn llldtldm blılllk '-thca harp ........... Mmr hududu Mmiamola k~· i 1 lıilJiııaa.... General Sikonld, Kalini19 
..._ 0~ -~~~ ..-ette İku.dl ba,at 'OUlk bir maki- ve zQıctrleme halinde deftlDUUl JlltJ'- arasında her iltikamette hütün höJ. I PraYda. ilç. sün dnam eden Rost~f Stalin il .-=-=---:. 
aüdriktir .. iter tirli ilalimale -- nedir. Bup dnre8l, 'W&uneuhl- dan Termlyecek ft bu areUe bu .,._ P7i temizlemit)erdir. ~~de sooo Almanm öWü- ft • e. •'" U9UR115e 
• .__..,_. a.. ııı •m&m dllıeDlll timin edlleeeldlr. a..!L_ k tle • iln11 t97id etmektedir. pdiyor , v..-.- 30 (A.A.) - ~ &• elverlfll oJdulu kadar, m1dt tkt ı>a2'& anadan o.ret ' blokan IUlllY•u+we n • • Laadra 10 <AA> BandlıY ~ 
,. • Mi. 1.....,.,. ~ tW Ye aamuslu ticareti de ıQçllft\- arn'D"fa bet metft genlfHllJıde &7- Kahin so (AA) - Aııtert .mctı, Moelawa ......... Jw;w: "fthnmda ~ ......,... 
Ktl- 1aen6z tftap .l•m....,... ıtr, bzaneı mıtır, tdeear için de nca bir lüae. ~ wara .. Mlllwr ,.....,,.., mnet1eı1n1a sert llıı • Na JO (A.A.) - Pnmla Bal' mı a....ı 8llııııd*t. a;;;.f 
Japon marahhuı Kurusu. v..-.. her ttırlü masratıan ve tehlike ~ aba ve tn&ıil ımıla1 buluna-~ biltln bmu flmdl Llb7a mutıa- ..-.. -.. fl>')e ~ C1mJmr retat Kallntn ne _...... .. 
lenda kalllUfbr. Rooeeveltin ...._ c:üllr. ut • • Atl•lllMll olılulUD• ...,_. cMolltova bwlan A1- mGt. illere ıtwbllefe dcılnı J01a ~ 
de ayni zamanda Japon eJpi Ne- rt çoğaltır. Çok şiddetli cem t.ed.- Wn•Jerm eepbelerlDe llllDel: ~ Jar. eawia&ııibe bıwa jyic:ıe kape"'•4'•· 1CQblflfte at sin bJ s•, Od 
mura ile görütmesi muhtemel adde- birlerinin, herhangi blr Dımal mlll b.&I. &lcare& ate• ı' rh• tab- ı.= ~ .. .-.ın. 49 Alman t6meai Moekoıtıa ön&nde 8talbı ile llllı)met-. Hıô,,.... 
«lliyor. WJ8 yanh§hğa kurban gitmek-~-~,: llflendlllm .an.· ~ ~ mmnm lndacakbr. Sow1etlerm j Ja hanb& edecett!r. 

Japonlar Nevyork ve ten korkan haysiyet sahibi insan- Valde banDMta oldlalll llıl-pcıdid. lclne •lnw11 olan w ıeıu .matluell ldaımlldu yapbklan karp hünımlar 1 
L dr d 1 l 1ar tzertnde yaratacağı ürküntü- 1Ull an ata 11&anJa dsvttır. • bneUer1 ın.ms....,... tapnek 1c1n c1Gwm-:n1 :10ncak. ~ '" •erleri- • e •eaell 7 

on a an şyrı ıyor ar Jil Ye böyle blr '.Sehşet havasının PGdldl lıaıta ..._..,.. ..... ,,. Jlll&*ltn teıııttııt Mr ten daha nl de imlıa edecebir. D&tman Moe-
Nevyariı 30 (A.A.) - Japoala- vllılDllltnde ... tlıldn ........,..: .... ,... ...........-. bnyı ula ı~bemiyecektir.:t 1 

nn Nevyorktan hareket etmek em- normal tlcarett felce uğratmam cek ..,.aann tıllldn ıcm. ....._ ıkt- Tu1ııtutta lrtlbd 11111 eden lı:lnftt, Cenup cephesinden hah.eden Bir •ma.ı.r. hidin 7mt n9'" 

rini aldıklarına dair wrilen bab. Jhtlmallni de hesaba katmalıdır. Jd. 11b 119.tea fttcmallll Ucaretba- lllı:ı wtwo••H& w saatle dolru 1111- PraTda: cDlpaan petrolwuwww ula mi Ye ..-1 enakta., ilmd ...
teeyyüd etmeır.i,tir. Bununla bera- Berbsln bildiği budfıfllDeelerl, ntll llJI mlew;ılın ~. !.~in.rııı::= ;.: alaılli)-.eaktu> ~or. 1 aaa.Jd ctaıilı> bql)ap olarak 
her bazı Japon a~entele~~nin -~ 't'lll'l1JDCUIUA'a karşı pek tabii nef- 8bmlann .... ._... GlleK w Jar. ~ _....,_ 'd'hm lltt: ... 30 (AA) .- Alma qiinlemep tabiri W

0

ad17ord 
lan memleketlerınıe donmUtlerdir. ret "fe h1ddet duygalan aHmda =-....:::::.ftl*ler anlı 1llr tu- dlm m9bla dCIF , bnetllrl •l- radyom_ =- keaiminde na ~di ;:!.~lan~ ıtt 
döl>iğer memurlar ~ memleketlerine .._._ he-d.- -- _..__ e.._ - ..__ ~U~ ~ .... 1laldl WiW ........ llllldf. ~} _1_~ tarafmdaa Wr --il-~- ft ..__ LL!LL.:-. 

nmek emrini aldıktan zaman ı..,- uı:uu ,,~ ""06.1 ... ..u m..w - - ~ - - ,_.. J IN&dl!D ._.. .. lala ...... ~l nam --~ •rn •• 1.oqu- ~ ..,.._._ --
ret etmiyeceklerdir. fevkallde mahkeme1er \'e 6ltlm ~-::: ~ ~ aemak tlsere flddetle Plllll?B 1dr na uiratddıima ..._ Ymmekteclir. J - Qll't tılliii içim. ctadb ia 

Bur.da japoa kwola-h-nainia - ıstemeıeri haberi tsertııe b!aa.-.=. 1-sl• alta~ ~ bnet ftlllbr. t.ıcm 'er. hanluda A7ni .kemmde. :mutmll 100 --. ı ~aha q6nlmnep alz6 ih-
elac:W. dün alqam baaoJoeJ,•=e - - M ~ $:3tilr: lııtlnJlll 9l1lbafna edl)Gdar ...... S •ftf •abaa Te •&teaddid top- timaJ llzundJ da. 
•--ıanmn eon dakikqa kadar " RUlalme& bu işJeri incelemet Bir 1ı1ak1a 1lüm. m m 1ılna. ı. IW Dlllle ~ en dm tıar- lar. A1maa J.a.a kas s deri _.,__ Relik Hald. cOl&m taıiW 
Ne.yolbt kalacaklannı Yclirmit- _.._ s-a •ıfch++, bt 0 •zs:lnla ee- dan 1'aıı harici 1malalnnmta mi. n-ı..- tarihi mb dire yaz-
• t.edlr. Put.t gurçu tomlsJ'mıu rıcta bir 1ı1na .-..ı .. ...- 6lllp nllmi ii:.W '* ........ Wnpst • -.-

tir. __ 1mınmna ,...:__ ,....,. .,. lamla ..a••m. DllWNc*Wd il&- • .ı111w .. ~ ~ Mdlıll- cz:..__.___ıda ..:..ıdetli d."1 lıir r • Jeie c8'ı .. ,,.. 
Loadra 30 (A.A.) - Japon • lllllU a.uuuu lll'Or- naJar da~ 1llr m -· ....... ftl'lllll aldatknıllr. .._,,. .. ~ ,.... cezeb lr.arpLp aomwzhk> 

Ameriba •rsinliii neticetıi olarak ladtlltı Osertnde çok etraflı §e- memek 1bere QDl mı.mi tamndl Eair ech.. Al mulaarehe1. ve cönceeizlib kelim•lerisei icat 
L;..ındrada Japon elçiliğine 1DWllp kilde meguldür. Sayın Ticaret °'"'Ülu'-»eaman fııiı......~ JO (A.A.) - Moelo- etmif, Belki 1ııan1ann lmıi:d de 
senç memurlarm JnWiUZ peyıtalmm Veldll, bu gtıç işlerin peşinde ge- Blıdaeak ualann her meCint bre- genera)i ya wl:JQetı !!...--... s.,..,. oıpo1a ifade eden '" fnınklerin c~er-
terketmeie baıladıklan görülmek- ce g8ndilz en isabetli tedbirleri = :o~~:"";.~= Landra • (AA) - Kahire t.ıııMl- tiddetle müdafaa ~lmni bildir- aitb -. kuplsk olaa cl>o,a• 
tedir. • bulmak ıçhı hiç bir rgunlulda:n 2'1,500 ıır:1 ean~. · Bir blok W R!nde bml gıeçen Ye esir edlldlll bil- mdtte~r. Dün ~ ~..U &- ~! di~~~del· S..ildilu:n: •• ::, 

Sıngapurda yo , parça oldııtmıa sme bir pan;a ı.;tıı dtrllen Al!Mn senennntn Von Ra- lmu aaüdafaqa İftİl'Ü etmif .._ ,,__ _._._ 
Sİnpıpur 30 (A.A.) - Bütün hiç blr arqtumadan, ~~rhangl tahmin edilen tıymei 120,751 llradır. ~şta71l olt!uta resnen haber Teri- So"!et lutalan Sıvastopol civannda bu ::!_iaalde s6riiJdliil tıiW. .. _ 

kıtalarda izinler kaldınlmqtır. Bü- ciddi blr fDdr veya tekı.fı. dinle- ı bloJr, ,ant bütiln aha~ tahmin ~ JO (A.A.) _ t.nsnız rad7olu. a~ ve .kal.J..hk bir bölp,i wal fU'k. heı de prp ~ b.-
tün sinema perdelerinde btlalarma mekten çettnmiyor, durmadan edilen tıyme& 2,l'rl,IOO lira etmekte- Alman generali Jtdıamı, Rabeıaftlıı.ln etDütJerdü._____ ramak ba,.nnu~ !leliriJ-. 
dönmde~.eri ~nd~lterler.e verilen emir çalışıyor. Bllmlzde devletin bütün :· !!!,1:!:: ::. ~ Llb:rada esir edlJdfljnt haber nr2J'ar. Romanva kralı Ancak bir prt TDİllK Bar 
nqı e ı.mnte ır. fınkAnJan, geçmlf benzer devir- neticesinde flatlerln daha fak ,..._ J kalumın neler 7Sl>ttia c?a 

Sinppur 30 (A.A.) - Dün ve terin zengin denemeleri var. Mu- lecel1 mabeöa~ ~ Franada kom&niat Floranaa'da ' tedkik etmek, uypnlanm be-
bugüa Rangoona harp meydMıla- vaffak olmak gftç o1sa da geç B. Rtlllll'ıllD ~ IMhlltm• faali,.d ftMaNS IO (AA) - ROllUQlJa aimeemdo.1 Ba :yap-~ 
'!n~ı:.-~rpl!J8ra~ n:_~areb. .:;..ı,ru,e- kalmıyacaktır. da tema8 ettttı • b1cJk anada llt a- lllct 10 (A,A.) - mce, camıeı, trah ll1fe1 lle nllde .. ı birkaç gftn ~i talmler wmnnileteeııez. 
tinı ıa:tir1ı1t et11uı uu çok n ~ perva, Daim'* klibi bqa- V.. ft lltulbWla il k-ID'd blmü llıere 1nll1in l'lCJralllQa aeı- fent: kalır. 
Hint kl.netleJi ıelmiıtir. lkc•~ W .amdaıld ~ kJWW,' ....... .,._ ep 'ılr. llldlladlr. ~,__, ____________ _..~ 



1 Kanunuevvel 1041 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Kasapların namusuna 
elbet güvenebiliriz 

Doktor Liıtfi Kırdar kasaplarla 
röriifilp, onlardan vurıunculora 
L:arıı ödevler beklediğini .öylemıt
ı:-__ f d elini" ··~ üne basıp e:hal• 
&;.ana a, l'OP • 
lan çakan• nı konıyacaiuın yemm 

ebnit. 
- Böyle and içmelere inan olur 

ınu? V alininki de, biraz. kediye 

Telefon 
köşkleri 

Şehrin muhtelif yerinC:le 
kötkler teaiı edilecek 

Mide fesadına uğrayanlar! 

"Bir vaka mı çıktı? 
Yeşilay 

gençlik kolu 
Dün halkevinde yıllık 

kongresini yaptı 

Sahl!e 3 

Ban3 Kapıılıçarıının Kavaflar 
caddesini gezdiren ve buralan son 
derece İyı bilen bir ahbabım ıunlan 
söyledi: 

- Bir zamanlru- dü:ıyanın en gÜ· 

zeJ t.."11 aanntkaranc ynpılnuı ayak· 
kabıları bu çaTşıdan çıkarmış ••• Bil ... 

peyınir ısmarlaınağı akla getiriyor! Telefon idaresi, fOhrln muhtelif 
• diyenlere raslamaktayız. semtlerinde yeniden umumt telefon 

Hayır pas a yiyorlar,, 
Bir defada on bir pasta, 
bir trigona yiyen adam! .. 

Yeş:Iay gençlik kolu, dün, Eminönü hassa zennecilerin yaptığı kndm 
Halkevl salonlannda yıllık kongresi- ' '.k bılan! .• 

Halbuki, d~üncemizce, Lutfi muhabere kÖŞklert kurma~ k.nrar 
kırda iyi bir çığır açtı. Bu iz üs· vermlştir. Bu maksadın Aksnnı.yda U.
lünden sürüp gitmekte haylı fayda leli camlsl karşısında blr arsada b1r 

telefon köşkü yapılacaktır. Blr arsa. 

nl yapmıştır. Kongreye, hep bir ağız- O böyle söylerken ttn!yan edibi 
dan söylenen Istlklfll m:ı.rşı Ue baş- Edmondo du Ami:is'Uı İstanbul 
lanmıştır. Bundan sonra doktor B. bakkındrJd >•a:dıklan aklıma acldi. 
Fahreddin Kerim söylediği kısa nu- .. 

var. sanınm. satın alınmnsı da. düşünülmektedir. 
Bir kasap, yahut başka bir esnaf, Bundan başka şehrin diğer yerle-

evi.nde barkında olsun, yurdumuzla rlnde bu k.nbll köşkler tesis cdUecek- • 

tukta, on birlncl senenin idrii.k edildi- Geçen gÜn de bahsettiğim bu aeya· 
ğlnl bildirmiştir. hatnamede muharrir Kapal:çarşmm 

Daha sonra eski idare heyeti b!l§- Kavaflar caddesini anlatıya:, kadm 
kanı B. Ahmed Yutıu, senelik faaliyet i.skarpinlerindeu bahsederken qağı 
raporunu okumuş, gençlik kolunun yukarı ve habnmda kaldığına göre 
1460 :lzası bulunduğunu, senelik va- şöyle söylüyor: 

ilgili işlerinde olsun, namuslu bir tir. Telefon köşkünde muayyen blr Pastalar, kekler ve bu ka.bUden öte- lınkO.n yoktu. En iyisi buradan çıkıp 
İnsandır. Bu saygı değer heıntehri· yerinden para atılmak suretiyle mü- beri hakkında verilen karan bUlyor- gitmek, müşteriler dağıldıktan sonra 
ınize ,&ındiye kadar ancak alışverişte k~leme temin edilecektir. sunuz. Cuma. günü buruı. dair bir adamla konuşmaktı. 
pek giivenimiz olamıyordu. O da, pastncı ile görüşmeRe karar verdim. Çıkarken kapıda bir tanıdığıma 
Şark pau.rlanndak: bir göreneğe k k ki Beyo~lunun meşhur pastacı dükkfm- rasladım. Oldip de p:ısta. yemek bu 
b rü d.. Bozu e me er larından blrlnln önüne geldhn. nda.mın belki kırk yıl hatırından geç-
ulqnuı olmasırıdan ötü Y u. T Akln 0 ne?.. t-ri glmıek imk.im mezdl. Bunun '"in kendisine sordum: 

rldntın 150 lirayı geçmediğini, mna
nıafih, her mektepteki teşvlkçl ar
kado.şlann cayreUyle 0.za adedinin 
artmaktn bulunduğunu, mesela son 
20 günde yazılan yeni aza. adedinin 70 
olduğunu söylemiştir. 

öt_-1 b • b"" 1 •• dük" b"' le İsta.nbuldıı ötedenberi yapılan ek- .&..<\ r .... « cuen erı oy e gor • oy yok' ... D"'n"etli bir kalabalık. Ve bir - Nasıl? .• Siz de mi? 
id • • • ald tına • "d" ı mekler, şehrin her semtinde ayn ny- ..... ,., 

g erız, ~atış ıoı a ca ıoı ır ,. tft•··- teır·şlı ""sler ... Alı ııl moru mor Gülümsedi, cevap verdi: talı~ rıdır. Fırıncının insafına, dürü.sun- cwuuı u "" 
•1UU$1, çok kökleşm.İf bir has gm ğüne ve kullnndığı işçilerin meharet dükk~ndan çıkan blrlslne sordum: - Yaaa." Son bir pasta yiyelim de-
ıökülüp atılamaz bir mikrop gibi veya. acemiliğine göre deği..şir. _Ne o? .. içeride bir vako. filO.n mı dik de ... 
bu""tun"" d"'-'-~nc-'ft--··•n iliklerine · V"r?. V• muhim bir marifet vapmış rribl, 

UJUU1 u... ......... Ekmekler Istanbul semtinde umu- .. ., "' 
İflem.i~ bulunuyordu. ırJyetle iyi çıktı~ hnldc, Beycığlu ve Adam a~zım silerken cevap verdi: böyle söyllyerek uzaklaştı. 

Simdi. birdenbire İstanbul Valisi Boğnzda. bozUktur. Bu bozukluk son - Yok canım .•. Va.k.a filô.n yok, pas- Memleketimizde her şey vo.r. 
. d k 7.amanlarda. artmıırtır. Bunun önüne ta yiyorlar• Kurusundnn yaşına kadar en lilô. 

Yenilik yapıyor; bu giıne e • vur· .. "''Ierakım b·~ütün artm14tı. Seneler- yemeklerimiz, yem~lerlrniz kıtlt çc-
uluk · · d abal" • can dut"' - geçmek için tedbir alınması zamanı •• tunc ıtm e ının denbl'rl mii"terllerin nazlı nazlı gir- şit pastaya değer... Ne oluycır? 

bil. k 1 b" • ar gelmiştir. ._,, inanı men asap ara, ızı ıam • _ _ • __ dikleri bu dükklma ben de daldım. Pasta yemek bu kadar büyük bir ih-
lıyor. Pastaların bulunduğu camekanlı tlyaç mıdır? .. Pasta denilen şeyin ha-

Bu, olabilir fey ıtıidir? ... Olabilir; İstanbul - Ankara • tezgahın önünde birçok kimseler ta- yatımıza ne zaman glrdlğlnl, ne kn-

el • · L: d :::.."1 k Adana hava seferlerı" bak ta.bağa, çatal çatala pasta atı.ştır- dar kısa bir mazisi olduğunu dü.şüne-
zir, öyle yeri g m14br - exu a- makla meşguller!.. Onlann karşıdan llm. Ve bir avam tabiriyle şwm 110.ve 
ırplar git.i alınterile ekmeğini çıka· Bu senenin İstanbul - Ankara - manzarasını gören şöyle dü.şüneblllr: 

1 
e~elim: Pasta. ile mi gObeğlmlz ke-

ran ins::mlardan. batta İpten kazıktan Adana hava seferleri, bugün sona ere- Aeab:ı. bunlar henüz Avrupanın ha,rp sıldl? Yesek de olur yemesek de ... Bu 
kurtulmu.,. yahut ipe kazığa bağh cektlr. Bu sabah 8,45 de Yeşllköyden ve açlık hüküm süren mıntakalnnn- nasıl yapıldığı tn.nuı.mlle meçhulüm~ 
ki.nıselerden bile meded umulm~· kalkan tayyare, mevsimin son lıtan- dan nu buraya geldiler?.. olan şeyin yerini yeml.şlerlmlz mu-
tur. bul - Ankara hava seferini tamamlı- TC?.gd.hm bir tarafından boş birer kemmel surette tutabilir. 

Hük\ı.mebn, etkiya bulmak işini, yor. t.nbakla, birer çatal kapanlar pasta Sonra dfı.şünmell ki pasta da ıncnc-

B. Ahmedden sonra B. Cemal Uç
kal da senellk hesap raporunu oku
mu~tur. 

Dnha sonra genç aza arasında mfi
nakaşalar olmuş, üyelerden B. Ab
dürrahim, geçen sene Şeh1.adebnşın
da 8 meyhane varken bugün bu mlk
darın on dördü bulduğunu. bu vazi
yette faallyetten bahsetmenin hiç bir 
~Y ifade etmediğini söylemiş; B. İh
san Kııya da, koyu Yeşllaycılnrdıın 
birini geçenlerde şarap içerken gör
düğünü anlatmış ve yeminlerinde 
durmıyan bu gibi arkndnşları dııha ne 
vakte kadar aralarında tutacaklarını 
sormuş, münakaşalara başkaları da 
iştirak etmlştlr. 

,.oguv sefer. uılanmıa. haydudlara 11• 1942 Türkiye .sivil hava postaları veren adamın önüne dikiliyordu. Pas- dllm~ değ'lldlr. Hayır! .. Un ile pasta. 
"' "' önilmüzdekl ilkbaharda tekrar bı\411- tacı soruyor: yapılnusı yasaktır. Usta. blr pastacı 
nıarladığuıa raslanmı$tır. Onu bir ya· yacaktır. _ Hanglsfuden ıstcrsiniz? da una lüzum görın~den bu ~in al-

En sonunda kongre reisi B. Fahred
din Kerim, gençlerin hnssaslyetıerln
den memnun kaldı~nı. maamııfih, te
mas edilen m~vzulann gençlik ko
lundan ziyade Yeşilay cemiyetinin va.
zif esi dahilinde bulunduğunu söyle
miş ve blr ay sonra yapılacak Yeşllay 
kongresinde bu fikirlerini tekrar et
me lerinl söyllyerek kongreye son ver
miştir. 

na bırakalım. Amma, mesela $U Er· cevap ekseriya şu oluyor: tından pcki\ld kalkabllir 
zinc...ı se.rsıntısmda damlar çöktü, y l _ Hangls'lnden olursa. olsun~.. 1939 senesi eylülündenbcrl yeryü-
duvarlar yıkıldı. Bu arada zindan· en l C Q d de er Görüyorsunuz ya ... Şu veya bu pas- zünde bir «harp lktlsadiyatı terblyesh 
lardan da kanlı katiller, hırsızlar ta dcğll .. gellşigfuıel ve hıınglsl olur- t-eessüs etmiştir. Bütün dünyada ol-
hoıaruverdi. bk akla gelen :!il ol- sa olsun... duğu glbl heplmlz1n buna ayak uy-
nıuıtu: Zemm· ı·n mukavemet Bir yiyen bir daılıa yiyor, sesler bir- durmamız IAzımdır. 

birine karışıyor: Halbuki o pastacı dükkanlarının 
cEyvab, herifler memleketin derecesi ölçüldü - Şundan da. ver... hali ne !dl? .. Bunun dünyanın en 

bu perifanlığını fırsat bilip hu· _ Şu piramitlerden bir tane koy- mesud memleketi olan Türklyede geç-
lanıJ.. sud.& balık avlıyacak!ar?ı. Belediyenin Karaköy ııe Takslm, san a!h tlğlnc inanmak ~in 40 şahld isterdi. 

Halbuki. kestirdii{imiz gibi çık· Auıpkapı ne Tepcbaşı arasında bil- 2'avııllı pastacı k.nnter içinde \"e Şüphe yok ki bunu yapanlar pek m.ah-
nıadı. Hapishane kaçkınlan büsbü· yük birer cadde acılmo.sı için plilnlar bunların hangisine yetL~eceğlnl şaşır- dud kimseler, fakat ne kötü bir 
tün tersine davranıp sanki itfaiye hazırladığını yaznuştık. mış bir halde... manzara!.. 

l d 1 üh. im bir•··~- O b• b" d Geçen gün o kadar pasta yiyenler 
neferi, yahut poli.smlşler gibi, paça· Bu llc en den n 111 ,,..... .. ın- n ır pastayı ır en arasında klmbillr ka" kl~ı mide fe-
,_ d 1 f 1 kt ill · da. viyadüklü, vanl köprülü yerler " :ı 
&an ııva ı ar; e e en ı e yem11· " yı·yen adam t... sadına uıo;.rn...,,..+ırı .. 
l · d k t ı Bil" olacn~uıdnn zeminin met.o.net ve mu- ., """il'" 
erın yar ımına 0

• u ar. ıyoruz: t ı ı "I k • o'nu· mde, tez<Y ... '"'ın k"psısınd"•1 de- Pa•tacı ne dı"yor ?. Hükumc . d~ bunların yaptıkları iyi- kaveml' dereccs n de o çme ıcı.zım 0 ...,
1 

""· ..... 
0 

gelmektedir. Üniversite jeoloji pro- mir atmış bir gemi glbl kntlyen ye- Pastarı da. şunınn anlatıyor: 
liği gönnemezlikten ~clmedi. Ceza· resörü B. Hıimld Nafiz, bu yeni yol- rlnden kımıldanuyan ndnma. ı>~tacı - Biz eilldenberi oevlzden, ba-
larını indirdi. yahu~ da sildi. !arla. belediyenin Mecldlyeköyü .cıva- soruyor: demden, fıstıktan, kestaneden pn.sta. 

t, yurd iti. hıılini alır almaz, Türk· rında. yapacağı bin yataklık hastane - Sizin kaç oldu efendim? yapıyorduk. Tnb!i gene bunlara de-
lerin en Irotü:ıü sayılmak gereken arsasının jeolojik haritalarını hazır- - On blr pasta bir trlgona... vam edeceğiz. Memleketimizd.e o ka-
rnabklımlar bile, bu gibi yüz ağar· lamış ve belediye imar müdürlüğüne Adt.ma hayretle bakıyorum. Yüzün- dar çok Ş<ıy var k\ bunlarla un kul· 
tıcı yararlıklara kalkarken, evlerin- vermiştir. de azap ve sıkıntı 1çlndc bulunan in- ıanmadan da pasta yapmak pekfılfı. 
de barklar1Lda v.e vatan ödevlerinde İmar müdürliiğtl, bu sn.hnlann kıı.ti sanlara mahsus bir hal var ... Tabii! mümkündür. 
ancak yüzde yüz namuskirlıklan tafsllit planını yaparken bu harita- olacak, on bir pastayı yemek kolay sonra patates unundan da. bir ta-
görünen kasaplann, bakkalların, !ardan istifade edecektir. n:ı? .. Sanki bugün şu on blr pastnyı kım kekler ve saire yapılmaktadır. 
öbü,. dükkancıların ve bütün aabcı~ govdeye indirmek muha:kkıık şart! .. 1 Midesine düşkün olanlar merak etme-* Büyükdcre ne Kısırkaya mevkii Bu nasıl bir zevktir? Anlıyamadun sinler .•. 

Kanlı kavga 

içki içerken eski 
mesele tazelendi 

Dün, şehrimizde, eski blr portakal 
alım satımı yüzünden ağır bir yııro
lnma vakası olmuştur. 

Sirkecide oturan Cevdet'le Mustnta 
adında biri Dcmlrkapıda Salamonun 
kahvesinde lçkl içtikten sonra por
takal ıılım satımı yüzünden aralıı.nn
dn mevcud bir meseleyi tek.rnr taze
liyerek kavgaya tutuşmuşlardır. Kav
ga kızışınca Mustafa, bıçağını çeke
rek Cevdetln üzerine hücum etmiş, 
baldırları He ka.burgnsından yarala
mıştır. 

Yaralının ilk tedavisi yapılmış, ca
rlh yakalanmıştır. ların: «Memleket ocağınaza düştü!ıt arasında. bi rerkek cesedi bulunmuş- ki' .. ı Pastacıya: 

sözüne kar~alık kulaklannı tıkama· tur. cesedin üzerinde blr gömlekten Onun yanınd::ı.kl kadın kasaya pa- - G~mlş olsun o ne haldi? .. de· KÜÇÜK HABERLER 
lan inanılır şev olmaktan çıkar. Oç başka hiç.bir şey bulunmadığı için hü- rn verirken veznedar kız seslenerek dL"ll. 
bet kurut dünyalık, hem de haram vlyotl tesbit henüz mümkün olmamış- soruyor: Adamcağıı; sapsan olmuştu. Acı acı 
tarafmdar. dünyalık içm alçaldıkça tır. Cesed, otopsi yapılmak fizere mor- - Bayanın kaç tane?_ tüldu: 
alça]mağa gö,1ülleri katlanıruyacak· ga. kaldırılmıştır. Tczgfı.htnn cevap: - Bırakınız rica ederim ... Hatırlat-
b - Beş tane!.. mayınız ... Karşımda on, on blrı pasta-

r. Aklıma Tuzla geldi. Bir kere su iç- yı yerlerken benim gönlüm bulandıM 
Onların sarf ince bir taraflannı Buraada Burhaneddin mck lçln değil de sırt görmek ve yaz- Hikmet l•'eridun E.• 

bulmal: lazımdı. Bana kalırsa. Lütfi Tepsi temsilleri mak maksadfyle oraya gitmiştim. Ba-
l<ırdar, kasapların üzerinde bir sı· zı kimselerin: . 
nama yanarak bunu buldu: Esnafı, Bursadan yazılıyor: Halkcvi sosyal - Benim on bir bardak oldu ... 
Yİ?'ıe esnafın göz hapsine koyacaktır. yardım şubesi gellrlno Burhaneddin - Denim on .iki!.. 
İçlerinde bir çürükliik oldu muydu, Tepsi ve heyetı tarafından 7 temsll Diye birbirleriyle yarışarn.ıc su iç-

Aldığımız 

mektuplar 

lsıtılmıyan bir tren 

vcrllmlş ve pek büyük rağbetlere mnz- melerlnl hatırlıı.dım. Bu d:ı. aşağı yu
Pollst~. jandıınna~an, adliy~den, har olmuştur. B. Bürlıaneddln. Sa- karı ayni manzara ldL Orada herkes ı 
fiat murLkal: ı komııyonundan once, niye Tepsi Nennln Ö7.giller Sal- t:ıhammül derecesbıe göre mümkıiıı 
Yine kendileri suçluyu ensesinden l de Karaca,' Hntfce, Zati, Sıdb, Ze-kl olduğu kıldar fazla ~ayretı ed~rck ve 
Yakalayacaklar, evveli. kendi arala· Şahin her temsilde çok nlkışlanm~- midelerinin alablldiğl ntsbctte su lçl
rrr.da onun yü:üne karayı bulaya· tardır. Hele son veda gecesinde şehir yorlardı. Bumda da ayni gayret, ayni 

ı 
Ynz ıa., Flory:ı.da oturduğunu 

raklar; sonra dn 0 insafsız, vicdan· bandosunun iştlrllklyle Seniye Tepsi- enerji sarfedilerek pastn. ~·enlliyor. bildiren bir okuyucumuz şöyle ya-

* Küçükpaznnla oturan seyyar sa
tıcı Mehmed önver dün, Bebek -
Eminönü tramvaylanndan birine bi
nerken düşmüş, ayağı kınl.mıştır. Ya-
ralı, Oureba hastane5lne kaldınlmı~ 
tır. 

* Kndıköyündc oturan Hüsnü, Re-
cep adındaki ark.ndnşlyle Kuıt>:ııtaıı-

1 

dak1 Pıınayotun lçkill lokantasında 
sarhoş olduktan sonra, bir meseleden 
dolayı, mür.,#kaşayn başlanıl§lardır. 

1 
Neticede Recep, HüsnüyQ taşla b~
dan yariılıyarok kaçmışsa da yakalan

! mıştır. 
Hamlet davası etrafında aızı aleme karşı maskaraya çevire- nln estetik dansları fCYknlfı.de takdlr Orada lçllcn bir tek bardağa. kazanç zıyor: 

ceklcrdir. edllmiştlr gözlyle bakılıyor, burada da yenilen Ycşllköyden kal.kan trenler sı- Dünkil nüshamızda Hamlet plycsl-
B .. l vnı· .. b" 1 • d ........................................ her pastayııt... d ıh• hft'd Fi d kal nin temsilinden çıkan hakaret dava-oy eoe. ı, ıyı ır yo üzeran e- Fakat oradakiler bu""tın~ 1 0 !!a•-'retl cn:k ol u6... ı.u e orya an -

..1!__ d" ~ ., kı blt.•n'bl dll'I- ,.,.. l d Innndan bahsedlllrken B. Muhsin Er-
uu- ıye görüyoruz. Yaşayışının her yor. Can ve gönülden dileyelim ki, kendilerine şifa. olsun diye gootc- P .,... ı.er ....,asyon nra ıı 
t -~ b 

1 
ur.rı.....,-•. Slrkcciu.o giden 7 yt tuğrul'un, B. <Jelaleddln Ezine'nin 

arw:ı nonsınm sütü gİ i. milletinin çarcıınızı, pnzanmızı aydınlıgw a boır.. r yor o ıztıraba bunun 1çln katı ı> ,,-•ıu.. "" 
,.. u ' a- 30 katarı buz glbldlr. Sabahları ~ı- temsil edilmek üı.ere kendisine ver-

özü gibi pak olruı Türk e:ınafmın ıun! 1113orlar.~ Halbuki buradakiler bu- gid k h tft' A dilYl bir 1 ,..... k dl tc üm tt•~ı 
ın l k .... d k" 1 .... h 1 d 1 B d k ---' ahali nu h"m de fısteıik rek mlze er: en as ... anıyoruz. y- ı:.• P Y=ın, en re e e ..., 
• ;s e ~yonun. e ı <otı.ı uy ~ını a • ~ .ara a. on ~ ;uuıua • • - .~ para vere • - nl trenin 20 dakika. ceç kaldığı bir piyesten kopyc edllm~ olduğunu 
ıyıce hır temızlemck ger~kıyordu. nın ıç: yamk oldugu. da onutulm~- zçvk dl~c yapıyorlıır_. Gari~ şeyi:. da vakidir. Hele bu keyfiyet hiç söylediği yazılıyordu. n. OellUeddln 
Onda, ne yapıp yapmalı hır mesl-.?k sın. Bundan sonra bıle and yenunl « Son hır pasta yıyelım» blr suretle mazur gösterilemez. 

1 
Ezine buna cevaben kendi piyesinin 

onu u uyandırmalıydı. İşte, bu ilk kar etmezse eyhavJar olsun... Bu vaziyet lçlnde, feci bir hnlde \., J hiç bir yabancı piyesten kopye edilme-
adımda o kutsal ateş yıkılmı ola-1 (Vii - Nu) bulunan pastacı ile tubil gönişmcğe m1ş olduğunu söylemiştir. 

Bay Amcaya aöre ... 
'"-' 

«C&rfıda her çeşit ayakkabının 
en g:.izellerini bulmak kabildir. Liı· 
kin borada k"\dın ayakkrıbılarırun 
kar~ısında İnsan f()yle diişünüyor: 
Bu minimini pabuçlara girecek a)·ak 
giil yaprağı veya serçe ko.nadı ka· 
dar bj.. aey midir? O ne küçüle: ve 
nr bk:mli a)aktır! •• Bu çar,ıyı ıı-e
zen seyyııhlar arasında bir çok genç 

Avrupalı kadınlara ras gdirıiniz. 
Buranuı ayakkabılan meşhur oldu
. • için onların hepsinin elinde birer 
ayak ölçüsü vardır. Bu ölçüle.-i ken· 
dilerin~ A vrupadak: dostları venniı· 
hrdir. Lakin ne yauk ki Avrupa· 
dan gönderilen bütün ölçüler Ka· 
vaflar Çaı'fısındaki o giizeJ kadın pa• 
buçlaruun yanında kocaman kalır .• • 

Muhakkak ki dünyanın en gilzel, 
en biçimli ayaklan bizim kadınlan· 
nuzdadır. Bunu biz değil, he:kcs 
söylüyor. 

Me,efl& mefhur rejisör Sesil B. dö . 
Mil İstanbulu ziyaret etmiş ve bura· 
da bir müddet kaldıktan sonra 
Amcrikaya. Hollywood'a dönrniif •.• 
Kendiai orada bir aün bana: 

- Türk kadmlaruun faplacak 
C:ettcede küçük ve muntazam ayak. 
lan var!.. demişti. 

Vakıa «Dost başa. düşman ayağa 
bakarb derler. Belki bunun için 
dünyaca meşhur bir g\izelliğe sahip 
oldt.iumuzu pek farketmiyonaz. 

Bir çok Avrupa memleketlerinde 
Türk kadınlarının ayaklannm kü
çüklüğti ve zarafeti dikkati cdbeder. 
"lıktiyle iıtanbuldan Viyanaya gez. 
mek için bir Türk ailesi gİt.mİf. Ha
nımların ayaklarmda ,ık iskarpinler 
V~lf... Şe.'iri gezerken açık f-.yto
nun kenanna dayanan zarif İsklll"" 
pin! : İçindeki küçük ayaklar her· 
ke.~ dikkatini calbetmiş ... 

Bunun İçin kadınlarımız İSkarpİD 
fiatlerinin pek yüksek olmasma 
üzülmesinler. Cünkü ayaklan o ka
dar zariftir ki eski bir kmıdura için
c!e bile onlar gözlerimize çok rüzel 
""'Örünebb4 .• 

Hikme~ Feridun Ee 
--u11ııtııanaınnı111111111nrnu1ıııauuıııınıııııranıı.._ 

Çanııkk:ılrde On sekizinci mart ilk· 
okulancla bir At:ıtürk kö~ vücuda 
getirllmistir. ~·ukandaki reslmdc bu 
köşe göriiaüyor. 

• • • Kur:ıuna diunck. ••• - Valat gazetem, okuyucuları ... Verilen cevaplar araaıı da as·ı 
ll.rasında bir anket yaptı bay Am- mak .. . 
ca, cMuhtckire ne ceza vermeli?, 
diye sordu .•• l 

... Y_üzüne tük!!rmek •• :-

ı 
. . . Hatta pastırma.3ıru yapmak 1 B. A. - Elbet olmaz bayım, 

gibi pek korkunç tavsiyeler var da o ancak muhtekirlerin yapabilece{;i 
kazıklamak yok 1. •• marif etlerdeı.dir 1 •• , 
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nugünl;:.ü ~roı,'T:Ull 

!'J • 

Jr z. ş Ç karılan ağaç ar 
nasil dik.lir? 

Büyük ağaçlar 
nası 1 çıkarı malı? 

12.33 B:ıyut:r.r.ıb::.n ın~::.m.llldlll 
§:tU!la.r, 12,{5 Al~ hr.t~r: rl. ıs.03 y apra 1 arraç arın ' Şarkı VC tür'?.ülPr, 13.30 r r• 1]: pro:;• 

- ~a.:n <PI.), 13.e:l ~ı: ork,_'J1r~ ııı.50 

il 
dl.kı·mı• ıı::.uıun ve kcmen-;e ile s:ı .. cserıcrl. 

19.00 ~ makm~nncbn rru:ıı, 19.30 
Aja.~s h..~rltrl, lMS J.l'!~'ın ıso· 1 i Çık.-..nlnuş ve hçılanmı, a~açlann .\ğa.çlar yapraklarını döktükten 

bi: ycrd-:n btışka bı.- yere nakli için sonra kış U'/ku!:una cirmi§ bulunur· 
hususi vinç tc 'tib.:ıtmı havi arabalar lar. Esa!en b7 bn~lamı~ ve toprak 
ve krunyonlar kullanılır. Çünkü, top- 1 

1 
iJe ]di3'ler nrasındaki tabii beskıuno 

h eli ra,rilc çı.kanlmı~ bir ağncın ağırlı~ mililascbcti durgunlavmı>tır. Nebat-Tücc:ar Tavemi er ve Chardin - Zabit ve mü en s boy ve toprağımı cöre oldukça ı 1ann bu d~vreye cirmcai onların 
Baron F. de T ott - Bu üç mühim ıahsiyetin fazlaclıt. 100 - 15 O kilo tartabile- 1 toprağınden aynlma~ına ve ~k.a 

... ek ağulıkta olanlar domuz araba.a ı yf'rlcro götürülüp dikilımaine, yer 

lı:cl ölüm yıidönümü öol yrıno eser• 
ıert, 20.ıs Radyo en.ut sı, 20.45 .sır 
h~k türk"'.ısü ö..,rrenfYoruz, 2UKı zı.rnr~ 
Tnkvlmt, 21.10 Mulıtcl.f ~..rla ''C ttır· 
kfılcr, 2ı.so Klmgll ruıesı. 21.45 sen· 
ton! orlccst:r::ım, 22.30 AJ:ıns ve bo.r"..3 
hr.l>crlcrl, 22.45 Dans mü,,.~ <Pl> • 

hayat ve eserleri; seyahatnamelerinin mahiyeti ile ta~ınabiür. Fakat daha bü;...:.ikle· deAtirmclerinc imkU.ıı ~ekte-
rini Wdınp n:ıklctmek için Tizıçli dir. Fakat hu. y:ılnı:- yapraklannı 

Yazan: iZZET • MEL/H DEVRJM :ıral: .... 15zımdır. Avrupada bu ara• ı döken aiw;!ar için tetbik olunmah· 
. . •w• . tilt.al balatla bir ,chirdcn diğerine., or- dır. Yaprald.ıu-ını kı~ dökmiyerek 

Aiustoı, eylül ..,.. birincitqnn ~y- gdir~ı kıpzı~tli ~!.ar ve _arı ar mandan kasabalara ağaç ıa,mır ve yeşil kalan her h~gi cim ağaç olur-

! nl.rhıcik&nmı sah s:ıb:ı.hı 
'UO Pragrom. 7 .33 Hafif prozrnn1 

(PL), '1.45 AJa.ns hııbrrlcrl, a.oo ~ro· 
n1k ~ (Pl.). 8.15 Evin sa.o.ti. 
8.30 BenfonUt pa.~n.r (Pl.). 

l&nndn çıkan sekiz makalem. ~ua saycsındc ln.giltc:re nın yüksek .ve fdıirlcrdc büyük ağaçlr.rdan yeni •a ohun bu cibilcıi.112 toprağiy)ıe çı-
dtüı· eserler Yazımt olan ~il~- n~hızlu ~uhıtlerındo dostlar ed~- yeni parkltır yapılır. Fıçılanm~ ağaç- b.nna.k lazımdır. B U L M A C A M 1 Z 
elen bahsediyordu. Fransız KJaaik· tru§, .hatta Kral tarafından ~~dısı· lan ctkmek için: E.v;·elu fıçıb kı.s- Yapraklannı dökmiyen nğaçlar 
Je~i .~-e bırakmıyara.k_ arada Mon- ne ~ır .~alet unvanı (OıevalJCr lik) mtn re.hat vıe lcolayiıkla yerle§ebile- arasında: Bütün çam cins!eri, mal-
ta.igne ı anlattım. Bugun, .. yuka:;da venlm~ti.. , . , . A ceği pcniı1lik ve dcrir.Jikte çukurlar ta eriği. tafl:ı.nlar, hedcra eannaşığı, 
İpretlc<Iiğim mevzua dotıecegım; Ta~emıcr Y1 ı.atıhfafla. !ad eden nçmak lUz.ımdır. A~aç bu çukurun karaye~ dcnücn kuı kirazı (La· 
on yedinci ile on flekizinei asırlar~a ~olta.ue ırıtıtlaka Cbar~ın e d~ a!- içine oturtulacaktır. Fakat bundan rüsler), yabani leylak deni!ca LJ. 
Do6u~ celeın Tavernier, Oıardın m .. tarzd:ı- t:>akmı,tır. ~u~ . beg~, ıtVV-1 dibindeki knpağı kaldırma- giiı.w.ro .. 'llar, magnulya Pitosporum, 
Ye Bnron de Tott'u biraz tanımaya mustclızı filozofun hıssıru dogru 1 d • k.urdh:ıhan, mnışirler, Draçenialar. 

1~ , ş·· M . T . ı ır. ,.._. 
~alı~cnğım . l.lu.;mu!oruz. up mza ave~reı: ve Ağacı dik olar~ çukura oturt• resimde gördüğünüz avizeler, dcf-

Cerck tabiat fılimi Pierre Gy11i ve Chardın .~dib, s~natkar dcgıldı!er; t .. ktnı:ı v .. müvazcnell bir vaziyete r.eler vardır. Bunlar gı"bi her hangi ~ 
gerek müst-eşrik Antoine Gal1anda 1 on1ar, mutcşcbıbıs ve ~anık geyyah- koyduktan oonrn ; evvela üst ve aı- bir ağaç ve ağaççık olursa onları ( 
i>il!ın ~a Bizans imparatorluğunun lar, her_ §_:ydcn. evvel bcaret ve ka· r<.sÜe c.rta '\'C alt çenberleri toprağı mutlak surette toprağilc beraber çı- İ 
izle.ile eserleri:ıi aramak, antiknltır, zan? duşunen ış. ~damlarıydı. Bu: hiç aarsmıyacak surette itina ı!e sö· karmalıdır. 
heykeller, sikkeler ve madelyalar n":~~a bembCT ikisı de - ba1;1 ~athı külü:. Tnhtala: da birer birer çıka- Yapraklı nl?açla:m toprnğilc bir- ~ 
bulup nlmak için Türkiy.e'ye gclmi!}· ı m~lnhauılnm ve • Y~1!lı' .. bılgılcrc : Iır. Agacın topra;;1 kaygan ıve dö- likte ç:knrılma!ının echcbi vardır, f 

1 ! S 4 5 8 1 8 9 JO 

leıdi. Halbuki Tavcrnier ile Char- ı ragmeı; - ehemmıyeti i:ıkar oluna- külı .. ek vaziyetinde ise tahtalardan 1 her ne kadar bu ağaçlar da bş uy- I ( 
din ticaret makaadile ve Baron maz bırer eser bırakmı~lardır. :,ir kaçını olduğu gibi bırakmnlı ve , kusuna gircrlers" de toprakla olıuı •----.:..ı-.......,~:.:= ..... ....,,;;.....ı...ı 
Françoüı de Tott siyasi acheplerle 

1 
A I ••• . . M . dert.nl ctrafınn toprak yıi:rmalıdır. aiakalannı büsbütün kcamezler. Bu Soldan sa~a ve yukarıdan r.ş:ığ'ı: 

sefere çıkmışlardır. Th,,_ ~tub'!a m]pk.araMtorıçcaıK 1a1r1ı~ • p toprağı döktükçe ayakla basa- -+ ağaçların her tarafında havanın !ı-
1 

"'ftdvn k nn~·cusu """r ... cvhl 
••• crese ır ara ı acar ra ıgı- _,_ ,_ t 1 d D'k" b"tin" d' calelıgıw n" ıı:rün .. <>İn bollugwuna aöre ......... dü.....,. .,v o __... - ... " .,. . . 1 . le . r= sııı;.,ş ırma ı ır. ı ım ı ce ı- -. • ..,, .,..... =•U r 

Jcl'ln • Baptiste Tavernier 1605 n.ıı untıya:r. a~?'. eerı venne .. ~ ti· be kadAr gidecek miktarda sulama- hafif veya kuvvetlice olarak öz suyu 
2 
_Hayırlı nlışvcrll;lcr tcmcnn!.sl. 

ele, Pı.ı.ri.it'C dünyaya geldi. Babası carct nrbestısını ta~unak v~d-ınde Jıdı:-. (Nüsg) cCTeyanı daima mevcuttur. ! 
3 

_.Müsaade _ Crunus. 
Anvcra· de harita sauşile m~gul iken l::t;)unmuştu. Halbuki aonra aozunde !Ju suretle dikilen ağacın iyice Hatti havalar kanunlarda 15 - 20 4 _Amerikanın §imalinde bir mem~ 
Frı:ın3a'ya kaçmış ve Paris"te yerleş- durmadı: Bunun üzerine, 1755 ta- r urabilmesi ve toprağın oynama• gün ılılc gitse, bu ağaçların içindcnı leket - Keder. 
ınişti. Doğuyu bi1cn ve İslam düş· rihlerind~ bir çok Macar zabiti -:!e ması icnp cd-er. Bunun için ertesi bazılan derhal çiçek koncalannı 5 - Erkek - Kürclarz. 
manlığı ile tanılan meşhur papaz ıı.aılzadcsı yurtlannı bırakara~ T~r- günü nğaçtao üç metre uzaklıkta ,,,.eya goenç yaprak tomurcuklarını 6 - Bir 13alkan mcmlc'tct.1 nhııll· 
Joııeph 1636 da Jcan - Baptist'C

0

e j lciyc'ye sığınmışlar ve Tckırdagı· olarak dö, t tarnfK'la kuvvetli "Ye ına- göstermeğc başlarlar. Ve ~batın ~den. 
rastlayarak, Anadolu'ya giden iki na ycrl~mi;ılerdi Avuımırya dCT- ·ı dik·"le b·-r kazık --l.·Jır. Bagwlı karlı giinlerind~ bu gibi ağaç ve 7 - Nota - Yemeklerde kullmliliUI 

l · · · · A 'd 1ti - ı ı ı 1
' 

1"~ ~ blr madde - Sftkalın b~ frenk ruıılzadcsinc yefakat etmesini etının aatvetını ıve VTup::ı. a .ou- olan dallnrı birer birer çözülür. ağaççıldarın üzerinde çiçeklerin aç-
8 

_ En b~t ısıtmrı \nsıtası _ (,
0
t 

.öylcdi. Hayali, merakı ve hırsı pek fuzunu azaltmak hrııatını d~~ Ağacın t:ım ortasından veya en tığı görülür. Bundan dolayı kökleri- değil. ' 
ku~li ol n Tavemier hrsa.h ka· ı koJl~yl'.n Fransa • ~ralı .. ?nbqın.c~ kuvvetli d nlhrdan dördü galvanizli · ni havalandırmak muvafık değildir. 9 _ Dan:ının başı - Islnnmı~. 
çırmadı, asılzad-clerle beraber mem- , Lows, .lstanbulda ki Bu!uk .. Elc;.ısı tel yahut iple bu kazıklara kuvvetli- ,1 Yapraklı ağaç ve ai{aççıkların di- 10 - Yunnnlstnndn bir şclılr - Bo· 
lcke~imize geldi: fakat lstanbul'da Chevaü.c~ de Vergennes e iki ~a- ce gerilerek bnğlanır. Yalnız tel . g; lcim.: için evvela dikilecek yerlerin yun örtüsü. 
~nlıırdan nyrılarak lran'a doğru yo- ~ zabıti yo~ladı: Baron de.TGt! .ıle ve ipin ağncı bağ yerinden zıcdelc- ' • h~zırl~ml§ olması lazımdır. Her Geçen bulmııc.amızın hnlll 
l:ı çıknn bir kervana kahldı: Arzu· ogl~ Fnı.nço:ıs. Baron, Tekırd~gı n- nıem _3i için bir çuval parçası ile _ .. .. w l r.ıka- agaç ıçın açılacak çukurlar geçen · ğı 
•u o cazibeli ve anlı diyarları gör· d:ıkı vatandaşlarını sık sık zıyaret 1 sarmak faydalıdır Bazı ağaçların Kuruk agaç 'VC agaççı'k ann -' ' hafta anlattığımız gibi hazırlanmalı- Sold:ın s:lğa TC yukıındıın a,;a : 
m~k. Şar!=ın efsanevi hazinelerinden ik - guya §ahoi bir wrette -f kökleri üzerindeki. toprak kolayca • nlıp di'dlmesi koJaydır. ~~ 'j~hna dır. Ağaçların her biri için çuval, 1 - Tütür., Eklp, 2 - Üşuyor, Enı:ı, 
Pırlııntnlar yakutlar ltı'ller ve züm-,derdleşmek ve bu ihtilalcilerin di- d""k··ı·· n·· ) 1 • · dik '--- t h ı kaclar olanlar için lcöl:lerın etra n- "~vdar sapı tel veya kestane dalın- 3 - 'I'üfekntmak, 4 - 1İyc, Ni, 5 -, , . . .. o u ur. oy e ermı er= a .- b k l k ğ fır. l ma1t r- • kl t 7 
rlitler tophyarak zengin olmaktı. lekl.en~ı •... me~amlarmı oğrenmck 1 taların bi . kaçını çıkarıp diğerleri..-ı.i ' da ır.a ı aca topr:- ı~ ,ı an w : dan ö:-ülmüş sepet ve küfeler teda- Noktanoktn, 6 - Ra., Nn. e ' . -
Tavcrnier Jran, Mogolistan, Hin- vozıfeııını U%cnnıe nlmışb. Fakat de yerinde bmıkmnlıdır. Kökler tah- j na ihtiya~ yoktur •• Bun ımn topr~t ri.k etmelidir. Çıkanlru:nk ağaçların Tnok, İle, 8 - KcmıkU, A~. 9 - Im:ı.. 
di::tan, Sumntra ve &tavia' da yirmi Tot.t, nazik ve mahrem işini bir fıe- 1 t .... tı çıkmıo yerlerden toprağa girer• l 'l"l çuvalla, l:anavıçe ve:a çav a:r 1 toprağı çuval veya çaıvdar &apı ile Tel!ıfl, 10 - Pnk, Ateşin. 
bq sene dolaştı, kıymetli taşlar tic~~e .~ağlıyama.dan, 1757 de, yani lcr. Zamanla tahtalar çürür, ağaç sapı :ilca ~rmak ve topra~ın akma· ı iyjce sarılmı, olmalı veya ağacın ,.,,..,,_..,_,.,.,.. ............. n ........ , ..... ,. .. 

alışverişiy!e murndınn nail oi..!u, ya- Üçuncu Mustafa nın tahta çıkışı ~ 1 büyümekte devam edoer. lsır:a manı olmak kabildır. Fakat 
1 
topraklı kökleri çıkanldığı tekilde rer birer çıkarılınca boş kala.., delik· 

ni büyük bir servet kazandı ve mem- nesi İstanbul' da öldü. l~te bizim - büyÜk ağaçları hem çıkarmak, hem her bir! bir sepet içine iyjce oturtu• leri kazına ile genişletip ı:ığ:ıcı clon• 
leketine döndü. mevzuumuza giren Baron François 1 CEVAP LARJ M J Z: fıçılamak 'V'C bilhassa ba~'ka yerlere llup yerk,tirilmelidir. Bundan mak- mu, toprai{ilc kalıp halir.d~ çık:u: 

Boileau'nun bir fıkrnmndan anla- d Tot. bu ~artlar içinde Turkiye"ye !nakletmek hayli masraflıdır. Yap- sat köklerin cıtra!ındıılci toprağın , ma1c kolaylaşır. Her o";acın küklcrı 
flfayor ki T~vemier, Kral Ondör- gdm~~ ~e. Fransız sefirinin maiyeti- Dana burnuna çare 

1 
r~hız büyük ağaçlan d~. ih~ya~ 

1 
dağılıp kökleri hav.aya maruz bırak-

1 

~-e~.ind~. kn.lı:n~sı i:.ap eden topra~ 
düncü Loui:: ye 1668 de üç milyon ae gırmışti: . . Doktor Hüseyin Cdnleddin' e toprağile çıkarmalıdır. Çunku ~ok- , brmamaktır. Amelıyata başlamadan I hu tun koklerı ortrnu, bulunacak ka 
franklık (o zam°'1 muazzam bir Pek .zek~: pck.çalııık~ bır diplo- cevap: 1 - Danaburnuna kat'i ça• Lin çoğu kalınlnşmııı ve ince kök- evvelw bütün dallarını r.övdeye bağ• dar olmdı~ır. Bu~un için iki çu~~k 
para) mücevher ısattı ve ertesi sene mat, hır mühc~dıs ve hır topç~ olan 1 re: bu .. ların çoğalmadan zehir len- ler ağacı yeni muhitinde beslemcğe lamagı unutmamalımnız. ara~ı~d~ agac~n. dıp t.a .. nfınclan gov• 
kendis!ne Aubonne Baronluğu tcv- B!'ron •. Françoıs, •onra Padışahın , m~idir. Bunun için sıçtın otu deni- '1t8fi gelcmiycocğindeıı a~acın ku- Çılcanna zamanı - Bu gı"bi ağaç- 1 des:ınıA olçmelıdır .. lkı c;u'.l)Uk ,,anısı 
cih oiundu. Artık Baron d'Aubonnc. hızmc.ıne alındı, 1 77~ de pa~~h- len ilaçtıın elli gram miktarında bir rumuı ihtimali mevcuttur. Topraklı lann kökleri üzCTinde ve etTafında mesela: Beş santımetrc ıse agncın 
relnh ve saadet içinde rahat ve n• tı? ~e Çanakkale bogazının utih- paket alınız. İki kilo sıcak ıuda k.ay- 1 olunca kalın kökler ~T değiştirilmif bulunan toprağın dağılmaması ve kökleri etra.fında gövde rneıkezde 
ki::ı ya~cıyabilirdi. Sergüzeştlere, teh- kam.arını ku~du ve Orloffm ku· , natnraı,. erilin iz. Eridikten ıonra •ı- olmaaıı,dan müteessir olmazlar. ııannntılarla dökülmemesi için ~n iyi kalm~ şa~tıle yaı:ım metre kutrun· 
likclere cürctli .....,cbbüslere alııık lmandasındak.i Rus donanmasını ge-

1 
cakken suya bir kilo mmr tanesi .. .. w 

1 
•. 

3 
I . . ı.. ç±arma zamanı sabahlan henüz da hu daıre ıeklınde toprak bırn• 

• · .~,, · d"' w b · B F d Bı..yuk agnç ar govoc ennın ~ut- ,_ 1 I d bir ada ..... hir uslu durur mu;. Ta- n oamege mcc ur ettı. aron · ıe koyarak 4'6 saat öylece bırakınız. .ı.. • d k I 1 1 toprak donmiış 'Y'C sert bir halde ~1 ma ı ır. 
• >r • ıTott bu yoldaki gayretin devam r 'OC~ &ntımetre en a ın o an :ı.r• ,,_ d" . 

1
.w 

1
. B d .. vcrn·er ucsuz ışlere atıldı, sonsuz e 

1 

Mısıılar jyice kabardıktan •onra ı d 0~ l I k tl t hta1 ~en ır. 
1 

Derın ıge ge ınce: u a agacın 
isrnflara l:::ıpıldı ve servetinin mÜ· ı~el 1 ?7.3 :ile 11 775 anı.;ında ?nak- b:ınlan bahçenizin danobumu bul~ l ı>. f ~n ank muıt· a :i1re eFıa ıam:rk ı Cerçi toprağı bel ve kazma ile I boyuna ' tabidir. Ortalama olnmk 
binı kısmını ka)hetti. Seksen ya~ın1 .

11 
-c. "tihkam arını esas 1 ıve u~~t- nan gübreli ycrlcı:ne 1 O - 20 san- :. a. ıç .amAn w azım .. ı~: çı d.>n?u zamanda iıılcmelı: ve ağacm l 65 • 75 aantim derinlik kafidir. 

geçmiı bir ihtiyar, böyle bir darbe- 1 lı ~!~ ş:kle aoktu:. .. M~lek~ım.~ze tim derinliğinde deliklere l - 2 ta- , ıç.~n evvela ııgacın ~utun t dal~:~';~ etrafındaki toprağı çcpcçıetVTe aça- Ağaçlar beş santimetreden kalın ~s~ 
ckcı sonra nasıl kalkınır, nasıl yaşa- ettiğı ?ızmetler ~üyüktür .•. ~ır gun, ne koyarak üzerini toprakla sıkıca govde~e aıkıc:ı ~~l~dık an ılacak rak kaldırmak. güçtür. Fakat, çıka- toprağın etrafını fıçı yapar gıbi 
mak kudretinj duyar} Tavemier, n~ .hir makale ile bu .~üiııı;' fllh- kapayınız. Etrafta açıkta au bulun• h•.r a$-,..:cı~ k?k}en ıçın bır~.ba nlacak a~açlan evvelden te;;bit c:-de- tahtal:ırla çevirip demir çcnberler• 
fütursuz, yine yola koyuldu: genç- ~ıye.~n b~ya~~ı ve cacnnı an.atma!' mamalıdır. Bahçıcni.zde inek aübro- t~prak daırcsı~n .~ıoındnn ıtı ": 1 rek donlar ha~lamadan evvel etra-

1 
le l:uşaldrunalı ve yerinden kal dırı· 

lik hulynlannı, at-li ihtiraslannı bol :ısterız. Şımdılik. Bnron F'. de T ott • si kullanmayınıL b:...· metr(: genıı1lıt.FJnde ~peçev fı 11" tim" tr l""- k - lacak her aüacın dibini de tahta bir 
...,. M. • 1 T 1 ak Lald I Arn 1" nı çepeçevre e ı ısan e c ııı; a .. 

l>ol doyuran mübarek Şarka geldi. , un ~oıres !ur ~ urcs e! :~ 1 2 - Krizantemler şubattan itiba- topr . w ın .ır. e ıy~ . ta~a~ zıltlar ile çevınp cdrta lıçılanıyor- kapaklı kapamalıdır. Bu r-kilde çı-
Ukin metin ihtiyann hayret verici T~J:res adi~ dort c::ıld eser yazdıgı· ren yeni sürgünler vermeğe başlar. 'ı o!un:a, ag~c hır saksıya dikılm:~ ~- muş vaziyetine koymak mümkün- kanlan acaçlar istenilen yere gön· 
azmi bu defa· neticc::iz kaldı; Rus-ın~ ılave. cdclun. 

1784 de başılan bu Bu sürgünleri ıbirer birer köklü veya L~ hır v:ı~yıct ~l~uş ?lur. Buy~ dür. Dondan sonra bu kazıklar bi- d~1ebilir. 
ya"da Volga nehrini inen bir gemi- L:ıta~ ~ıraz karışık. olmakla b~ab~r köksüz olarak ağaçtan ayınp dik- 1 aga~lar ıçın dennlık hır metred~ 
de 1689 da dünyaya gözlerini 1 clslam Jarm ve hi1hassa Türk lenn melidir. Dikme mmanı mayısa ita- ~· ı olmamalıdır. Tahtalar da hır 
yumdu. aiyıı:ıe•~ v~ aile teşkilleri> hallında dardır. Bakımı hakkında yazılan-! r_et uzu?l~~nda l_ 5. • 25. ıanti- Dehakiir ve kuvvetli sinema yıldızı 

Türkiye, han ve Hindistan hak· gctUf malumatla doludur. mm takip etmiş iseniz hayli malu- ı metre g~nı§lıgınde, ikı sııntimetre- MAGDA SCHNEiDER 
Jcıaduki aeynhatnıımesi kısmen ken- iZZET • MELlH DEVRİM mat almı~ olacaksınız. Zamanında den aııagı olmıyacak kalınlıkta bu-
clisi kısmen de Chappuzeau ve Lo. Düı.e!tme - Çar~ yok: ne kndar suasiyle malumat '\llC-cceKiz_ lunmalıdır. Demİl çenberler fıçı B1r gün.ahm ve bir aşkın romanı olan: 
OıapclJ.e adlı iki muharrir tarafın- iyj bnkıLıa bazı tertip yanlışları H• • çıeııbeıi olacaktır, Toprak kalıbınm le IF-VJ M rc:::' K H im il# (K o 
elan kaleme alınmı§tır. kaçıyor. MontaiC'l~· ~ ait yazılarım- Üsküdarda Artin• o cevap: Ver• etrafına yanyana dizilecek tahta1a- ~ ~ H;;;. ~ ~ 

Tavemier ilk seyahatinde, Aı!.ya- da da vardı. Ekser.ısı okuyucu tara- diğiniz izahata göre duvar cliplerin" ı rın kaymıı.ması için bu kalıbın etra- Hakltı ba.reketll fefk,atll ve Uıtiraslı filmlnde aeyircllert teessüre 
ya geçmek iç.in katılacağı kervanı fm~an kola?·l!kl•. düzelt.ilebilir; m~ rütubetiDe dll(Yanabilccdc ağaç): lına müsavi aralıkla üç tnhta yanar ı ı ' ' gnrkcdeee1t ve tı.ğlatncnktır. 
beklerken on bir ay lstaobul' da kal- eeli 11 tqrınısanı tarihlı mal:alemm arasında incir dut, ıehaJi. Ladem. I bnlır. Bu tahtaların alt ve üst taraf- p k k d ŞARK s· d 
mış, atik cserlcô, Osmanlı Sarayı- b.aşın~a cMontai~e·in ~ir ~İr~ erik, frer.Jc üzGmü. Ahu dutu (ağaç larına aağlam !birer çivi çakılır Bul e ya ın a ıneması a 
mn, Türk Cemiyetinin hususiyetle- çızmC:ge ç.al~ııaca.gım> cümlesınd~ki çilci:-i), lı:ayısı tavai.re olunabilir. çiviler üzerine eanlarak bütün top- ~--•••••••••••••••••••••••••~ 
rird ek tcdkik etmişti. Kitabında, cta.svır> lcclimcsı C'ta3avvur> dıyc Yüksele çardağa alıc.rnak iizıe.re ra.k hhbını ihata edec;ek aurctte alt 
btıla ~imdi alahmızı \l)'andı.rao dızilmi§; tabii anlaşılıyor. Fakat ge- ma dııhi dikebilirsini%. 2 - S--; n üet taral1an kUTTetlice 'bir tel ile 
bi- çok parça)ar vardır. ~ hafta 1uuı>. Y~0 c_cürüm• den- poyrazın ağaçlara tesiri çoktur. Fa- ba.ilanır. G u·· R E L 

••• mıı ve ~ont.ai~ ~ aozü .. manasını kat dutlannızın dölı:ülmcsl •iac:m t{ahp hazulamruı demektir. iki Bqin: ~ 
Jeaıo Chıırdin 1643 de Pariste kaybetm* Canp bir tesaduf: Harp, fazla Jne11V• be.IC)"l'!bileeek l-uVYet- tıdin aruu:ı.a bireT birv tahta .oJcu- : 2 bü.JGk l'Um birden: 

c:loğdu. Oevahirci olan ba.basmın cürüm.·· Bu ik.i lelimenin münase- te olmama,mda.n ileri eelmdcted"r. l L.. la 1 O 1 - Ttlrkçe: J 2 - , 
beti hakkında mütalaalar yürütüle- Bu -e doguw ...... -'-nd-'J ->-"- dı • arak toprak ııçı mnıı o ur. za•ı A Ô o o 1 J Ş k yanında çnlışnken, tıpkı Tavernier L•J 1 .. 1_, b--1.. ~-· -..an ~ <UUUIT an man kalınca. bir iple tahtalar 111kıftr- vcı B L G N ı· ar ısı 

gibi, Şark tılsımına kapıldı ve Tür- Ol iri ı..aıcin mevzuumuz ~·· •• bir lca~ taneaini buclaıııaruz ağ nlımı.k yuıyaıı.a n topraiı ela bit a po 
kiye yoliyle lran'a gitti. Isfahan' da Ben lyalnı~ Les h'E.uai. 6lozkfmıİ yonılm~n i:urta~ olumın1J2.aa .urettc bnamıt 't'~to &etirild.ik• lıım•İllmaillılliillii•ıl.•aml!.liıl•lil•••m•••m•• 
altı sene kııldı. Mücevherler ticare-~ ;.S:y~r=ı atası.z.c:.a te r.ar .., _mi,, ............................. ;;ç'"!"'"'"'""""..'.'!.'~~ ten 90ma.. e'9'Yela dip •onra O.t n 
tile o kadar ıöhrct ve önem kazan· ~ L---'-- ._._ ->-

B,...~r icraatmm en mühimi - en • n ,,.1 ea eonra orta s.uıuıuanna 'OU'U GO" dı ki Şah Ik.inci Abbas kendisine ..,. "'"" ' • çenher çakıla. Bundan 
cSnray taciri> unvanllll verdi. İs- debde~clin. ola_n .h~rba ':~lin~e, bu- ~ I ~ :cm fıçılı kıanu.• &zerine iç~~ 
tan bul' da Büyük Elçi Ma..,..,;. de nu mümtazıyctimwn cJ.elıli mı, yok- ' 2 • 

--.- • budalalığımızla aakatlığmmm _ ririilere:k N•ammt yanyana • ~ 
Nuintcl ve genç alim Antoine Cal- - __I._ - Lilm-'- i..alasın flzııriAo :yatmlır. Dıôme bir 
land ~le tanı~h: evvelce gördüğü- b\Jllllnı mı -:racaiız. 1111 cx ister- b]>K mıhlamr. Bu kapağın ~ 
müz gibi, bazı cihetlcrde onların dhn. ı. M. D. Deanna Durbin •ilam olmaı ... 19D tahtalamıa 
mü~hcddcrini tnmamlayan bir ae- lisice çivÜcmnif l>ulmvnaama itiıı.a 

~:~~::::~yaö1~rı~aüz1a ;~;:a~=:: ı PGEilzelR~ı KeıılgtızeZııl Bahar Resmigecidi :=~ı.:= ::u.~~ 
cülusunu t:.svir eden canlı ve ho§ ~ olarak görilyorsunuz. 
bir eseri 1670 de çıknu~tır. (Char- 1 l'llmhıde n•n•••••• .... u~-~~ .............. , ........ . 
din, seferini Hindistan"a kadar uzat- ~ 

) Niliilerıe Demlra)'Ul aşb Şehir tiyatrosu temsilleri, mı~tı. 

Ch.ır<lın. ömrÜnÜ'It son senelerini I Ttıt'k:çe s&zlil • Şarlclı lstikıM caddesi KOMEDİ kısrmj' 
Lon~rn"dıı ceçirdi ve 1713 de bu ELHAMRA EİNEMASI bugece saat 20.30 da 

f;'h'• c·.-~rırJa öldü. 1 SAADl:'T V1UVACTı --------------------l'ilm-WI' Cbrdin, lı:nn ve Hindistan'danJ ., ~~ ~ - .... ~..#. 
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Ağlamak r.w• ~ qaldl. y-.. 
S lnematla tmm seyrederken J'IUUDldll me»clillnl •iz.ma a,.. miin etrafı temizlendi. Mlarçaqısı-

DUŞ hıingür lulngur ağlayan geuç )ma. eier: na uri teliıaat 79~. Fakat ı.. 
- Sen De karışıyorswa be adam! tanbul Balıkpuarmm eski hali hiç 
Demiyeceğini bilseydim ıuıılan .Wykmek lslerc1fm: b.mılmadı. İmar itleri alabildijine 
_ j,..erde böyle bir facla ~-n.mr.;nı ldlmi- m....Wriit-T devam ettiiii arada manca bir za• 

:s •---...-- ..,- ...,.__ maıı l~buldan aynlmJfhm. Dö- Libya'daki lngiliz taarruzu - Rostof'un 
Ruslar tarafından geri alınması 

l'l:mm psetelel'de.ld Jliuı1anw &örmedink mi? Koca koca harf· niifümde. derhal söze çarpacak bir 
lltJıe «BüMila htanbal halkı ağlıJGr. GkyatJaımm ~ ~ değieiklildate ~ Cel
llnızb demiJorlar n11!' BunJan görmedlnls dlJdlm, filmi _,. pleJim. ufalt kaldınmm hemaa 

.._. o1m arkadqJwnmman 4a aonıp ~ mıT ::::.-bet '::1:.V..8!:;"; 
lnf ftkit ppia di,.e, farkmda IDl•ac1an .,.......,. prmif bDe se. haaün hir lahm bile Jnmdda'9 
alnıım işte görü.yorsunm: Vab pyet bMlndlr. Basta w 8mn- madm Mil o haJial .......,._ 
lb lşıklann han yiil'ejtnld paramputa ediyor. .qlamaktan ecliTcır. 
llderinıs blardı. MeMJllnis IU'llsıkllım, BıçlmıJdarmm apte. Acl.'ID adım ,......... eobim 
._._ }1.1 L.-U. icind• ..... lliullm perde.,... 
-ou.r-wu11L Bunun blyleee deftm et1eoeg. WB lbn _.. ~. EW. IMalandm Wr b-
hrada ne dlli1IJ'UiMllllU? Ski tutan mı ar? Sinemanın bpl- b barm delilderini bnnaJ•Ja ..,_ 
ları ldllUi 4eiftcllr. Çllap pdba! Ve ._.. elU bıupa atlattık- malaya aöiüse aaplemyor. Danalı, 
lan için sinemacılara •, artistlere mi. Amerikan fillm flrkeUetl- kıwrmtdı tobim Od ...,_.üi lıa--- _, __ ,__ -:~- hir ...;.,; l:ııile 

- mi, kime krucalrsa•ts kam; lfkenlıd .ımden çıkaraeabanm ·- _.. ..... ~ ..... 
'1kann! Takt Mm -n-a.t..1. fenıbJasm w alaaı!"= tıends... ırdnlmanut. Ba tlülrkinlar hafkal .. 

zun•&ow• ..- rma da 'beasemes. Darada. aatıla· 
Ya De gözünU, gönliinils açılsın!• c;ak eaa .obkta tlsar, mal salu"hi Ubya sahillerini cösterir harita 

Faka\ pmu da ga,et iyi blliyonım ki llylemeJI dilştlndtl- dükkinm iei:Mle. Satdan ..,.Ser de 
liim yukandald sözleri genç ıma aahklm liyl..,.U.U hetd Mı- hep ~iöır. Kirli. kan W..dds tah- 1 - Libyadaı 1 Yazan: l lit ve DYkı idare kabiliyetine mal 
lnünasebe&sls,. bir deli yerine koyaeak ft eler samfmf olabillrsc ta tabLdann içinde aaftlla sümüt İngilizler taarruz zaman11U Ye ul- M . ediyonız. Zira Ruayada ve her yer-

parçalon P,i parlayan Wıldar, dmı ıddini çok güzel fotibap etnüı •Şevki Yazman de beliren Alman üstünl "ğü bu ka· 
111.mhı heıkesi ailattığllu guetelerdekl UAnlardan okuyup arka· kargacık hurpc:ık kollanm. bacak- bulunmalarına rnğmen icra tarzı hoe· biliyetlere dayanıyor. H"ç bir ~ 
dıNJanndan da duyduğu için reldiğinl, C?JJi kun1ŞU l!le\'e seve IÖI• lannı ah- ain' oynata korkunç 1 nüz bu kadar parlak zuhur edeme- ! kaçınlaıı fırsatı yerine getirebilir. nohan olmıyan. her 'Vakit ve her 
den çıkardığınl, Jim4I f1I en aeıkh sahn,lerde sinemadan kendi· biçimli istakod.r, c:elik mlda mid- 1 di Bunun da bnşlıca sebebi ilk ağız- Mihver kuvvetleri için yine bir ku• yerde gerek insan adedi ve gerek 
ft'1nden rıkmak şöyle dursun. morla çıkarmaya kalkarlarsa da· yeler, iatridyeler.- Sabalıtan alqama da öldürücü darbeyi vuracak olan ptma vo imha tehlikesi ve fakat bu malzemece Almanlara ü tüalük tıe• 

kadar diikk•ned•nn Çlfb1dan dar- lngiliz zırhlı kıtalan hareketlerinin defa daha büyü~ mikyasta baıla· min eckbilecek durumda bulunan 
ha eıtl kuruş 'ft!'llleye hMll' old~l;uma ve lllhayet tath t.ath at- mu. 1 Almanlar tarafından bozulmuı ol- mıı olur. Ancak bu harekat )'Ukan- Rusların timdiye kadar muvaff ıık 
larken ~lk edip ağtamanm fadmt lra~amınm 56yftyerek _ H~ baı.. ~- o.,. mMı ve hatta İtalyan tebliğleri mü- da aaydıiuıuz gibi mühim prtlara olamamalan da bu kab "liyetleri iti
tfriştiğl ~&eyaşı dffJmle faalfyetlne deftlll edecelrtl Zaten a!• bsalarnu hak. balağah değilse bu kıtalann mühim ve Libya • MısıT hududundaki mu· barile Almanlardan ger:Je olmala• 
lann yalms 

0 
cleğlldl; btittiD linema haJb btlnctb' bllnlfir _ ICıhca hak IClhca... 8- al- kayıplar 'ft esirler -.ıermİJ bulunma· barebelnde muvaffakıyetler elde nndan ileri geliyordu. Yoksa ne 

w • Ula ~ mdır. Filhakika lngilizlerin de aoD etmeğe vabestedir. Sovyet uk.eri fena de;, üıüyor, ne 
agbyerda. a--L..1- • 1ann _,-maH.; .. b.__ •~ ~ 1 günlerdeki ftSIDI tebliğlerinde m~ Sonra çöl içerainde çok ceniı 98• de ma~ kıtlık vardır. Rostofu 

Rem ki JM'lt ftC11dı JeYler ~um:aM:H '"' on yapma - " - _, tem:ıdiyea ckıtalanmmn toplanma• halara dağılacak kupbcı kuvvetle- geri almak Sovyetler bakımından 
lıfiznüne kendlmM koyuveıerek ağbnnaldm MT 8"' hh .tayu- tue lif•- . ıu memnuniyet Yerici tekilde devam rin baıka sahalarda oldu~ gibi ke- bu cihetten ümit vericidir. 
,,....._ Öyle olmasaydı wremll bs romanlan bpı,ılmas 'ft 1m Dahim mtma ... ime•• - ... etmektedir> demeleri bu zırhlı bir- ain neticeleT elde etmesi de her va· ~C:~ b_ir çiçekle yaz ~elemiye-

L'l.L- Nm llılmdılİle .....,_ etr.fa lam- ,,L, . h Al --'-'- kit Wnk- im B "kli e:1ı1 gıbı bır Rostofun ır-n alınma• 
fflm1n ilk on bes dn1<nm"!nJU1nn wnnra sfnemacln, baJlh;JU.1~ ... Jtft'eoo h _._ -~ ~'drrınm 1-.ı h wuenn arp zona Ye man --..-. m un ° az. ecen 'Ve ·ı d • L! E- Al t ..._ _ 
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ftllısdl. ŞeYket Rat!o ubam-ı .W-aaemz ~ Mlinhe. . . airsiz buakabilir. Hüliaa bu ilk .. f. bu 9Clirden çekı1meleri halkın Al· 
.-.-~--------.....-ı-------------• Kml benekler tepeden -..la u.tl Keza Sidi Reaek (YeJ"a Ruak) m buura diii inb"ba fnarilizl . . man ordusunu geıiden vurmcya tıe-.... ....,iwn. Tarbl.a ..... aı. elden ele geçmemi de bidayette tah- dil~ Li~ber da ..._ t"t -'Lalerınb" tını- ,e-bbüa etmesi yüzünder. husule gel-

d -1 
~ --'- L-1-.. • ~ ilııl9 • eclilcf:a! -:&..: zubla ta.Y.....o.1 ... ya "a ve nm ır za-.A ı~ ...1 t.ı ta ..- --T "· u i W'. Ba- lnlft ıgı gnn .... fer değil mevzit ve mahdut baza mu- diy.ıe - ki çekiliıi yalnız bu sebe-

rı.JY~..$ ~ ~ _':!_ıalrk .u.i .,.lreti de baklmımdan lngı1izlerin mühim .. nffakıyetler elde edebileceii tar- ~~atfetmek pek kolay kabul edi-
........... -· tün üklere nhip olmadıktanm W>at zmclac:hr, _,ez - ve yahut her hangi mevzit 

Y edelı yollar 
Ceçıenki fırtınaAIDo hir tfteb! 

Cazi köprlftüne atıp köprünün 
giriş ve çıkıt gözlerini bpamua 

telıircih"'k.tdd büyük bir nobaoı 
aöamdi. 

Gazetelerde okuduk ki filep 
l.ı gözleri tıkayınca Haliç npur• 
lan i,liyememif ve it güç sahipleri 
J'ollarda lı:almıtlar. 

Cörülüyor ki bir semtten bir 
eemt~ bir -=fer tesis etmekle it 
lamam olmut deiiJdir. Ona biT. 
~ttl bir bç da 7"J'damı:lo yedek 
Yol hazır1am11 olmak aerektir. 
Halbulci İatanbal tefırinia bir çok 
ana ,-oltan yardunc:mz ,..,narc1aa
clır. 

Bekôrlılt 
Beklrlık yeqial 'b.W 7İfte ta

:ıelendi. Bu hln"adia beklrlann 
byfini kaçmyor ma. kaçırmıyor 
mu bilmiyoruz amma ikide bir 
ortaya çıkmua her ba.lde pek hoı
lanna sitmez aamna. 

Eöyle bir versi koyunca eYla.
meii 'beklrlıktan d.ı.a he.apb 
IRılan bekarlar arumda. 1'• Ta

ci haberi çık~kça düğün hazırbia 
yapar.lar, it tanaymc& yine c:a
pnla.. bile 'VUdır. 

Vergi havadieinin böyle bir ya-
7J)ıp bir k.,bolması işte böyle
leri için "ftl'gİ mükellefiyetinden 
daha ain Lir mükellefiyettirt .•• 
Şa İIİ artJk bir J'Ohma koyup be
Uı ..undaflan bıanaLktaa 
brtarahml ••• 

Bir insanın ne düşündüğü 
anlaşllabilecek mi ? 

Parisin bir hastanesinde bu 
hususta tecrübeler )lapılı~or 

Soldaki ....... let•ri mi a pclldi edu. Vakıa bundan 90nra da lnai· . °b;r fena fal• yüzünden Almanlar 
~ ,.._ faa1i,et1e. GüniiD Jizlerin Tobnık ıve 6tesine iler:!eme- 2 - ş.k oepı..iııMleı 

1 
burayı bırakmıya mecbur olduysa 

laaDKi ıaatinde g~a banlaft bot lbi bijıyük l>ir ihtimal dahilindedir. Ba cephede b&re"Ut batlayahdan· Almanlar bakımından bunun dürel• 
sönmessiniz. Sabah emenden. fÖJ'- 1 Fakat bütün bu harekdler çetin mü- beri R\al~rm eld~ etti~leri en büyük 1 tilmesi aüç olmıyacaktır. Yok e - eT 
le hir iki kadeh amm rü:a JUYar1a. cadeleler neticesinde olabilir. Yokw mUYalfakiyet fU_phesız Roetof~ yukanda iza)ı ettiğimiz gibi bu hal 
YIP mal- aarluk 1ıozma1a ~tıaa· ıa İngiliz zuhlı ltıtalannm üstünlü- Ahnanlardan gerı alınm~dır. ~~\Sovyet ordusundaki sevk ıve id:ıre 
1..-. bira:: ıonra. aoiuia brıt ~ ğüne dayan.ırak ve iı:ıt darbelerle. Roetof her bakımdan, coıır~ft, ikta• değipnesinden, geri hizm-t.'CTinin 
kmpnak here kadeh toku,taran- bii,yük manevra ve az zayiatla değil sadi ve ıevkulceyti ehemmıyeti jt.i- daha düzgün bir hale gclmcsind :n, 
lar, öile Yeldi mil ac-..ı. _. mu I . . . . . . " . · barilıe ~büyük kıymeti lwiz oldu· nihayet Sovyet ord lan a:-a ıo1da."i 
ı ...... anı. lttaha ~ lcin dlrt l ~?lizlk ~ :::dra!k Ye ~::r iuadan Almaalann buruma tcrketw har.:ket birliğinin iyi bir ,eki!de toe• 
bet -..c1a1r .-rap )&W....._) hr w e b ~~ us bir h _.:mu~-.J · memek için hem de b(lyük kuvvet.- mininden ileri feliyona Almanlar 
.q... o.eri. matat tİlyÜiler 

1887
• mıf r. a.;,,ger fU ç il'"".~• lede Anttddan filphe aötürmez. için b1 . .ahnedeki harck'"t daha çok 

b.ıne -.ha.ini yerinde otmbM,,Jar. ~"bya ~udut ~takumdali hare- Buna ra~eıı SoTYetler bir mukabiljgüç)Cf!lliş ve tehlikeli olmuş d mek• 
Alqa: t bet ~klan h ısmen' a Ye kısmen de taarruzla bu yanm milyonluk ,ehti tiı. Moskoıva cephesinde bu kara• 

*>kak ~·~ k halini 7 ı muhasara euretil:e tasfiye edebilir ve civanm ele geçirdiklerine gön kı,ta zaten. çok güç olan ilerleme, 
lf--. k..:.. ~· ~!'a;m. . • ıve Ronund"in zırhlı kuvvetlerini de artık Almanlara larp muvaffakıyet· bir -le cenup cephesinde buna ben-
~ 1 - ......._ D1 ır ~omuz• ıu veya burada teshit edebüirlene )er dde edebilecek tarzda tqkilAt- zer SoTYet muvaffakıyet~rile zor
ı.Jarm an trösd ~ bdmL ta'b- çöl jçjnden Sirte körfezine doğru lamnıt ye sevk 'Ve idare.re mukıedirllqtınlına Almanlar yeniden ve çok 
k idi~ ea seçaea ~ ilk günlerde gösterdikleri daha bil- LuhmU70rlar demektir. daha 7iiJc.ek fec:lalcarlıl.Jar göster• 
_:L:ı • • t 1~ .. -;'~-;.= !!"'- yük kuptma harekltı hlrinci defa Bu zaferi her feYden evTel tqÜ- mek müvacehesinde kalacaklardır. 
y-.a- .mm e göze . 

cm'PJYGI'. Balıkea dü~ .... =--===--=====-==----=--------------------=--===--
~~....:--= 1 Günün Anıikloı-llail ~ N•LED OLDR ...,_._ T.nıar~~= Bİ%alU imparatoriçai ~ ~l.3l51.§~ @)(Ç@J o 

0 

Wldiim IMilrliim .......... malı .... ıvor. Yat, • c1-ı.., tobim ı R E N Çuval dolusu banknot 
elqi. tibintfMci kolama b.111Yor. oazetem•me mlıııııl seoen mpuaıo.. 
Kab imanm itt.huı kahar!7°". kala rlçe İren, Atine.da, m89bul b1r •lleden La Palmaa'h fatir' bir İapaıı)'Ol ba- dürtlst ve &llcenap hareketiyle tencll
r ..uıi ~- Dmnaa hu'utı.. '152 10 dotrU doldu. Pek ZCfk1 ,.. stızeı bqm. balık avlarken Tenerlfa ya- sine btıyQk bir bahflt veya banknot. 
nma ,.,.. ... da diiklıinl .. dot.,or. oıcıutu lçln B1zam impaıatonı dör- nmda atı lle sudan alır bir çuval eı- lardan blr tısını verlllr d ye aeTlncln• 
~ pasla cmnlann .-dmdea düncü Leon'la 'IG8 da evlendi. HÜ· brmı.ftır. Balıkçı çuvalı açınca, at- den Jft'lnde duramıyonn~ 
lrollarm bUap initi. .... ._ ileriye kümd~r olunca, kilçWt olan oRtu al· mıa kadar İapanJ& banhf!Da a1d NlhQet banknotlar, tedkJtı: edllmlf 
aerİ1'e (jilip doiral farkıedili.rar tmcı KostanUn yerine '180 de Hctldan banknotlarla dola. oldtJlunu ~rmlt· ve kendlalne bunlann sa.h1c1 ol.dutu 
ltoiak ...._. d.,...;:.,

1 
' aldı. '190 da bir Uıtllll ba.,<ıgösterlp Ati- tür. İJlce "m aeçmez surette ani- blldJ~. Balıkçı bun-.n üzerine d&

:nah kadın bir kaleye hapsedlldl. Oğlu dılJncSan baoknotıar boznlmp_nufbr. ha 1111.de .snlnm1t fakat nhlcl ol• 
- Hadi hakalnn Bari&.. Dol· devlet işlerin! eline aldı. ratü mnn. ' 

d ... bize iki tm_ hif dilde. Oa da anneslnl gene '102 de 1f bqına Plır- Balıkçı sev1nclnden az kal!m bnyıla- malarma n.tmen t>a.nknotlann çok• 
Parialn mefbur Salpltrter ııutaııe-. Bunun birçok m'•"erl ftl'dır. ldb ~ • dı. o da o!lunun göderlne mU ~ catm•ı. •Artık faklrlfkten n balıkçı- tan plyuadan çeklldlğl. bu auı-eU• 

lhıde insanın dÜfÜDcelerlnl bffetmek Adam 61dtlrmekıen auçlu b1r adam -nr, ~p!8'a _ ..... t1rd1. Buna. sebep, otlunun ~ blctan turtul11J'(mllll> dfyerek hemen geçmes oldu.ta bUdlrllbıee balılcçının 
~ bir takım tennl tecriU>eler Japıl- yakalanıp, maktulün ve yahut m9 or- - Aç bir ...._ ta lif•lai de• Th<?odo~'le 795 de evlenmestnı g!ıe- t&J polls!ne Jtotmut ve buldu.ta çuval bütün fmıSdlerl, aevlncl suya dt\pO,. 
llıa.kıa&r. Parls guetelertnden biri bu &aklanndan bhinJn llml, aıuımn afif- ıara:ra koy. terdi. dolun banlcnotlan teslim etmlftlr. Bu tür. 
~rden bahsederek 4l10r ti: ıentnce, hiçbir teYden haberi olmadı- Tezgila bap. lrannca 71IYUI sibL tren, muasın olan Şarlman'la fl'\'len-

•Sizi hastanenin küçük bir odasın- tını söyll,.ı!>Wr. Fakat kalbi ve nabJs- Mütterinin içi Pfip beti ~ mek ıstem}ftlr. Dğler muuın Bana· • GÜ d Ü t 1 
da. bir ıattmıe tzermde otuna.JOrıar ıan normalden daha tuvvetn b1r au- Calille hdelaleri boealbp .._ i nıırre~ıtıe muh:>.rebelere glrlşmJf. ona n Z uyunan O e . 
l'e dCımıldamaJ'UUZ, d6füncelerlnlal rette çarpar, neful aa.nJycnln dörtte Jatı...d• IOlaıia fı~ ~ 1 

mail\ p olmuştur. Abbruıl hallfeısfnln 
bfdecıecetız_. diyorlar. OdamD lçln1. b1ı1 nlsbetınde bir zaman içinde dur- rİDİ atlata art) .. istediği ,emltle sulh yapmak mecbu- 8anatlan Jcabı olarak lecl çahpn dır. 
IAnıba lle 1.1dınlatQ'orlar. Umlwun duktan sonra gene, adale tunetue ,_ı. Bir e.nft! ~ lmtu- rlJlet!nde taldı. Makedonya ve Ylma· ve cilndCz uyuyanlar ~ Cenubl oteı1ıı ehi duvarlan, d!!er oteDerlnııo 
lbrnım ıptıan mua,ene edllen ada- lflemete bqlar. itte bu dçilk abtlll- • 

1 
,.U mıiitle- nıstan ihtllfı.llcrbıl bastırdı Amerltada Buenos • Ayns'de bir otel tinden 19 mlsll dlıba taıındır. Asan• 

lllın bqına çevriliyor. Fakat bu tırmı- meller, suçluyu ~le Yerfr, Jbilnden ril• mua .... • ~ '-1 
Jwlar. Oğlur:u kör etmesine ratmen tren, açılmlftır Bu kalabalık h1rd tram- al5rtl ve blttln tapılan hiç gürlll'9 

il l.Şilklardan bafka, llmbanm ancak ma.skesbü dtlşürilr. -l'Qa ansam K••eNı14 aıtbkıca ilkemlel. :raa:ra- Rum klllse...qfnln azizleri arasına l".r- · te e, çıbrmadan açılıp. kapanırlar. OCd• 
llza.n Ye göze görllnmlyen b1r tatım aorulan bir sualden da.Jdutu he,ecaıu • .......,, mese ht..lrlen. --1· ~r. Zlra, re&mler T• heJkeller ft1, ojomobll, otobla gilrilltlllerlnden de hto lll ;ıottur. Sade lf1tla ip.ret 
9'1a.Ian daha YUdır kl, bunlar dotru- taydeden ımıklne)'e sbaldıb\ mU.lne- ..... ...... --- .. ...,... ceaııı.sa mezhebin flddetll mObarlzle- .,. a)'Ü satlcılannın balırmalarmdaıı ftrlllr. lıl&stahdeuibı çalmlch1Jnd4. 
dan dotruJa beJrnJn tçlne nlfus ede- lb denir. S.-. ...,..W~ aolahet ~lle- rlndend!. Yortusu nlsanm bf?lndedlr. cece çalıp.nlv aQndtidn rahatça tnmıaruı od&lmda, çalınlUl od& nu.-s 
l'eJt fotoc-raruu çetmelctedlr. Çot lçmlf ve mQıe,ubı bulmwı lli7arı ctmm edel.ipb. Jeal ~ 802 ele hal'edlleret M1dllll aduma UJUyamunaktachrlar. maruı JUUP, .ımer. 
~ektlen tototraf plltı deTelope edi- bir adam, Dhlrde tamamUe normal laaDc ~ dlaya aiJateti. ...rı: sawrmdtt. <Mda, mtızaJata !o!nde Bun1116ren b1r ılcaret flrtet!, mit- Süln bir rduya bahçe)'e büa 

, beynin radyogratllc akl&terl açık g6rllnebWr. Fa.tat p bebetlerlnln cleclikodulan -- yüitJ.. bd yin eğirer!"k bir aene J84adıkan mDw ter11tnl gthıdtlstln taı>ul eden b1r otel ~ da ~ m1al1 ta-
leJa toyu bir fekllde me,dana çıkar. hareketleme hAklm qlamaz. Oös be· denm .-.1:...-_ •ı ıa 803 de öldll. otel açmıştır. Bu otelin mOft,erllerl paacere 
~~den farklı bu fototrafllerle ~kler1nln hareketlerini mçmete mah· _..,..,,... AJnl ı.ı.ınde ~ ~ ut- emrtya, gazeteeller, milreWpler, ar- lmdır. Pahalı cııbna.ana ratmen ıtn-o 
.. ..,uneelerlmlzl anlamak tab1l olacak IUI b1r llet ftl"dır. Blrletllt Amerllra- Cemal Refik ııea1 daha varıdır. Ul&ler, haatababcılar, ıeee JO)culan· dls cııtell il* ıall* tnıımqtur. 
Ilı? da ırarhof iten otomobil lmllanınak ıınnnı .... a-111H111aaa11n1111un111wu111H111uauu11 -
~ hutu••mtn neuMblolo- alır bir ctlrüm te§Jdl eder. Bu lleı n- nm hara.ret d~eslııl ıllıstıedrıer Bu daha açık ve .:.rth bir aarett.e cere- K .ı.c. Ü d b 1 ti h 11 =:- en.stıtilstlnde çahpıı dokıorlann 11taslle blr adamın aarlıot olup olma- termometreler •nsanl•nn .... ~- Jmlan ta)"detmelc m11mktlndtır. Hat- um r en sa un s sa 

b.mu. tnııanı.n dilfiln~lertnı anla- dılı tesblt Wllmettedlr. Amerlbda bu lann beyinlerinde tuııanı)nnp. Bir ti İtalja.n doktorlarmdan (Jaıpm9ll, ~ tabii o1acalı fikrinde bulunu- makineler ~ıc tea.mmlbn etmlftlr. tlipefln öntlnde efend.latnhı 11m1 .a,- beJhı ~fllednden hiddeti, "'1. Almanyada b6ytlt barptıenberl pa- mlftlr. xımıacer Ka.ı1 Bot, ıne ~ 
JIDrlar. Bu makinede mua,-ene edUdlkten imine beynin bararett blru fttlu amQ1I Jmbn~ .r. l Jaedes1 raftnden sal>un ıapılm&a &ecrlbe ed!- sanl ...ıde Jalh hlmm.t '9tlNI• 
.._ 111l'9l* Al1mler, mubardrler, arUat- mnra. doktor De blttmtn, ~: Xöpelc: aRzmda.tl tükritler tolal~ anla~ muvatt~ okf~ um llJor. lon ıarnanlarda Alman tim- lçhı bir f&brtb tunnuştur. l"abt • 
Ilı-' beyınJerlnfn fDimlerlnl ~or- etti bardalı: TiMi fasla l9thıls. tnt&- a.mazı. yemekten m.a bir feJ dil· silmıektedlr. B1r Japon dott.onı da J8191'ferlnhı bu 10ldat1 tecrübeleri zamanlar Almanyada ihtiyacı 1mı;dı~ 
ee · Cekllen fototrarm fetille dil§üıı- ra lüzum J1)1c&ar .. diyerek nçJUJU ıtt- fQnınes. Köpek etmelc ve et .lalmlert- renkJ.erden blr adamın dü.ştincelerınİ muvattatıyeUe netleetenınlttlr. Daha JUU mllmarda paıatln elde edilmesi 
"'1 &ra.mıda bir mllna3Cbet sörillmete rafa aevtetmelerl ı. hltm6ne lir- nl bllse7dl, almıdatl tiik0ri1tler mu- aniama.t ~ oldutunu iddia ecl1J"OI' 1121 Jlhnda Alman kimya enstlttı.sü gtlçtü, bu lebeple nnt abun 7APıl ... -
~mıştır. Esuen ba.slt blr takım mlftlr. he.ttalc surette OOlalacalctı. IJayet ta- Te dlJOr kl: .mr adam bir renst dtl· parafinden sabun istihsalini kendi mı10rdu 
_ eıeıre 1ı:a1b1n ~mtısmı, nab- Düşünceyi anlamü için aeaba &Jlll pelin ihlünde -kedJ• 1sm1 -'flenlrıse, flntlne, bu renkten dltlnceslnt an- flrması DILJDDl• taa1abpd ettınnıştı. · 
- 'YlllıLllarmı, tenettamın tehalüfie- uule bat T1lnllamas mı? BlstrWl köpekte müdafaa ve yaJım bOcum ııa- lamaJc mtlmtiındOr.. en.stltünün Nihayet 193'1 yılında )'Utanda lsml llııi taydetmelı: m(lm)Cündtır. Bir in- termometre mevcud oldulu malöm- reketıertnt -.ıet IÜO detlkUr. Her ne olursa olsun, matine Be in- Bu bqında bulunan kAşif geçen enstltii, parafin! ucua ve tol&JI 
lılıı, llkayd göriln~k tçtn çehresinin dur. Elektrikli termometreler, bbılm Kortu da bJdedllmektedlr. Mbi- sanm dü.fftncelerlnl keşfetmek ı.t>- Kari Bof, maden kömürilnden lstih- bir surette tat kömüründen elde et-. 
Wkillerlne hükmedebilir. Fakat dahW kullandıtmuz ld! termometreıerden netıarlık Te ballılııc h!slerl kuyruk btl!il hentız tecrm>e safhasındadır. Ba sal ettıtt parafini, sabunun baJ]lıca mete muvaffak olmuştur. Bu auretıa 
llıtıvıann:ı hfikmedemft. Bu iç uzuv- daha ha.saastırlar. BlektrWl ıermo- ~erhıden belll olur. BeJnln ~terden daha a~ ve ~rih neti- terkibini teıtu eden yallı hfunız:ı.t.-ı bundan sonra aaı:ıun Y"Pm'.\Jt lçln :r&• 
~n adaleleri azim Ye lrade1e tabi metttler b!r midenin Te yahut bir ma- lıç!nden ıeçen daJcaJarla. blo şlphe celer elde etmek için blr ınilddeı bek- çnlnnlştlr. Bu suretle enstitüde bil- baııcı memleketlerin Jıl.i veren nc-

aııar. 7lllı içlnden secen ceıeımıJan. laal&a- :rokUlr ld. .ıeldrltll teımomekeclen !emek l&mmd•ıu dJlimll sa.bun, aunl surette elde edil- batı aranmıyacaktır. 
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CAKA Benliğini anlamak .. 
Bu pmıç k!ı.d.ınA evvclA büyük bk ı parkın ana. caddelcrlndelı blrlne de 
~ ra.sgeldlm. oturduğu mıştık. 
mas:anm et.ra.:rında herkesin dikbti- Blr ahı.lık deminki genç kru'!mn. 
ıni üzerine 9(Zecek derecede şıktı. Ha.t- ~dnn yürümekte oldu~u gör-
ti. ona: cPe:lc ~pıpeb denebilf.rdi. dimı. A.rkadqmı da. ODU gôımüştft. 

urları 
edecek 

düzeltmekte rehberlik 
bir usül bulunmuş 

önünde bir yığın f1' varoı. Sigara içi- gülümsl,erek: B.ir Avrupa mecmuasında okun- kendime şiar edineceğime and .içi-
yor ve b~ b1r soğukbılltl.&la oy- - Ooo- ded1. meşhur cCakacı Mu- duğuna göre, insana benliği hak.- yorum.> 
ııuyordu. nl!A.1- kında kıymetli mıılliimllt verecek ve Halk. aizi seviyor, hem de çok 

Lfıltln hakikaten güzeldi ve boyam- - Nasıl? CHacı Mııo.llA mıi'- Ne kusurlarını düultmekte rehberlik acviyor. Fakat daima düş,üııünüz .ki 
'1 da. pek ncayiptl Yüziinihı her ta- tuhtı.f lstml.. edecek mükemmel bir uaul bulun- hayat yalnız eğlencelerden ve mace
rufına. artistlerin objektif karşısına - Ukin çıc)k dikkate değer bir tip- muıtur. Bu usul tanınmış bir ruhi- ra1ardnn ibnret değildir. Hissiya
&eçerken kullandıkları kiremit ren- tir... yat mütehassısı tarafından ortaya tınızda daha mutedil olunuz. Ara 
gindeki boyadan ~il. Açık de- - Evet, güzel bir kadın!_ Hem de 
koltesinln gôğsü.nde harlkulfıde kıy- çok zengin cnllba... konulmuştur. Fennen snbit olmu_ştur sıra ainir buhranları geçiriyorsunuz. 
metil olduğu Hk bakışta anl::ı.şılan bir Ddktor §Oylo cevap verdi: ki. giyim ve kuşamda. evlerimizi Jyi bir ıkitap, uzun ve rahat uykular 
plii.k göze çarpıyordu. &ı.çlannı ta- - Yok efendim?_ Ellnde avucunda. boyamnktn, mektup kağıtlarımızda bu sinirliliğmizi tedav.i edecektir. 
m:ımlyle toplamış gen~ alnını mey- blr mlkdıı.r paro. vardı amma hepslnl tercih ettiğimiz renkler, karakteri- A. B. 
dana çıkaracak bİr truzda ıırkaya ::.ı.t- bir hnstalık yüzünden ytyip b1tirdL mizi göst.ezen i,aretlerdir. Utangaçlığa kar§ı en iyi ilaç, ce-
mıştı. Çok başka blr güzelliği vardı. - Nasıl ht.ı.stıılık? İşte muhtelif renklerin üç tablosu: sarettir. Beklenmedi!~ bir vnziyet 

Bir nralık dikkat. ettim. Büyük bir - Cıı.ka hastalığı!.. Cııt:a satılınk , karşısında kalıp da tereddüd ve 
parn üzerine oynuyordu. Masanın et- illeti!. Bu blrçol: insanlıı.rda. müthiş A. korku içinde kalırsanız, mllnie kar-
rafında heyecanlı bir hava. dalgala- bir ruıstıılık halindedir. Erkeklerde de ı;ı bütün enerjinizle uldınnız. Bu 
nıyordu. Lakin gene en so~u'ldtanlısı. bu hıısta.J.1'-a te.sadüf edili~. Fa.kat ka- 1 - Pempe cüret ve cesaretinizden ~diniz de 
0 idi. dmlarda. daha. fwadır. Işte fU genç ı _ Al 

BI dakika sonr:ı genç ıkadın: kadın da bahsettiğim hastalığa ~k 3 _ Beyaz harekette kalacwınız. 
r .. ~ddetll tutulmUJitur. Ben kcndisi.n.l Haıı.'las bir adam olduğunuz için 

- Knybettim!. diye gulüınslyerek henüz sekiz yaşında pamuı.k kadar bir 4 - Lacivert. lüzumundan fazla müteessir oluyor-
oturduğu iskemleden knlktı. llaklkıı.- 'kız çocuğu. iken tnnırdım. Ayni ma- B. sunuz. Arkada,lannızm sizi tenkid 
ten d~hşetll bir yekun knybetmi§tl. hallede oturuyorduk. Babası iyi ar.ka- ve muahaz.e ettikleri vehmini zihni-
Fnkat hnlinde en kiiçilk bir tee~ür dıujımdı. Adamcaj;FJZ dalına kızınd.ıı.n 5 - Portakal rengi nizden silip atınız. Şunu hatırlayınız 
eseri bile görünmüyordu. Biraz e-vvel şikltyet eder dururdu: 6 _ Gri 
söndürdüğü sigarasının yerine blr _ Anlamıyorum kL .. Bu kız caka- ki sizde iyi bir intiba y:mı.tmak isti-
yenisini yaktıktan somu iskemlesini satncağını diye ne haltlar etmiyor bi- 7 - Açık lacivert yenler, sizin k~dilerinde yarattığı-
bir başkasına bıraktı. Ve ayakta. ken- rader ... Geçen gün ne yapsa beğenir- 8 - C.Açık yeşil.:. nı7 tesir ve intibaı dü~ünırneğe ... -akit 
dlsinden sonra devam eden o;runu sin? .. Annesinlın ipekli çoraplan ue bulamazlar. 
seyre daldı . beyaz eldivenlerini giyip de mektebe A. C. 

içimden: «Adeta bir servet kaybet.- git.memif mi?.. Yediği herzeye balt 9 - Kırmızı Lüzumundan fazla endişeli veya 
ı· ı Eğer nyni F.CY benim başıma gel- bir kere!.. 1 O - Sarı nikbin olmayınız. Hissiyatınıza, ar-
mış olsaydı pu~ulayı şaşırırdım. Fa- Zavallı babasının daha bunun gibi l l - Siyah zularınıza hakim olursanız çok isti-
knt 0 kaybolan tervet btı kn.dınn vız nnlattığı neler vardı. Meseli!. bazan l 2 - Yeşil. fa de edersiniz. Hiç olmazsa günde 
g~ldl... Her halde çolt zengin 1.. Yoksa bu cnkacı Mualla kendlslne verilen 
o kadar parayı v~rdll;:tt-n .Eonra bura.- öğle yemeği paraları ile bir takun :ıro- Şayet tercihiniz. ayni harf altında bir defa düşün~lerinizi esaslı ted
da :;ıyokta kumar oynıyanlan seyrede- camım kocaman yala.ncı f.ruslı yüzük- bulunan üç renkte toplanıyorsa kikten geçiriniz. Geçmişte iılediğiniz 
rt>Jt ejlcnooll!r mı idi? .. • eliyordum. ler nlır bunlan: bunu anahtar olarak kullaınacaksı- hatalardan istifade etmeğe çalışma-

Aradan birkaç gUn geçti. Bir öğle- _ Snhlcl... Bana babam aldı ... diye D h _,_ 1 I dınız değil mi} Arbk düıünmeden 
nız. a a açı.ıı;:ça an ata ım: 1 k d' • · hlik d hl.k üstü kalnbalılt bir caddede etnırı arkadıujlarına gösterir, ca.kasatıp du- en ınızı te e e.n te ı eye atma-

seyrede ede yürüyordum. Pek az lle- rurmuş. Sonra büyüdü. Kocaman bir Meeela B. harfi altında sıralan- yınız. Arzu ve ihtiraslannızı biraz 
rlmde bir otomobilin durdu~u gör- genç kız oldu. Ona cak:ısatmalc has- mıı üçünü, C. harfi altındaki renk- aabır1ı olmak auretile daha kolay 
düm. Şoför yerinden fırlıyarak kn- talığı geçeceğine büsbütün .arttı. Bil". aeMen yine üçüncü ve A. harfi altın- ve dllha jyi tahakkuk ettirebilirsiniz. 
pıyı açtı. OtomobUden kun'ınrhanede zamanlar klra ile mucevher kaldırıp da bulunan rekk.rden ikisini beğeni- Bu, biraz gayret ve ~mek sarfına 
g~.r~~ğüm kadın indi. Çantıısını ~açt.ı. onn bunn caka yapardı.: Bir gün bu yorsunuz. O hnlde lluyunuzun ve lca- bağlıdır. 
Buyukçe bir banknot verdi. Şoror: kendisinin olınıyal) mucevherlerden rakterin.izin evsahnı B. C. işaretli fa-

-- A!federsinlz, bunu bozacak kıı.- birini çaldırmıştı. Ödeyinceye kadar ld b lacak ş d kanda 
dar p:ırnm yok!" deylııcr o fütursuz- butüıı bir aile o.klo. karayı seçti. Si da v u .. ıınhrz. f are d r k-
ca cevnp verdi: Sonra mühim bir miras yedi Bu yaz ıgımız uç ar atın a ı ren 
_Kalsın!.. üst tarafı sizd~ kalsm!. bir servetti. Ul.kin cııJm.s.at.ma.ıc hasta- !erden üçten az rengi beğeniyorııa
Şoför fevkalade memnun bir tnı-ı:- lığı yüzUnden onları da silip süpürdü. nız, o halde lc.ara.kterinizin tafsilatını 

da ve pek büyük bir hürmetle eğile- Garip bir kadındır. Şlmdi burada X X iıaretli fasılda okuyacaksınız. 

B. C. 
Etrafınızda dönen ~eylere, fazla 

ehemmiyet veriyorsunuz. Dostları
nız karıwıında aanlci si7de naho~ dü
şünceler keşfedeceklermiı gibi dai
ma müteyakkız ve ciddi duruyorsu
nuz. işte size mükemmel bir tedavi 

KONUŞAN MU ALAR] 
Tefrika No. 120 Yazan: İSKE1''DER F. sERnnP 
Diye düşünüyordu. Sellm1. ve mn.lye- dükçe: 

tini getiren kayık yeni iskenderiye - Alnımın ne knra. YazJ.11. v~ 
k.adırg:ı.sına yak.l~tL Osman der- Allah.mı! 
hal gemide denlzcllerl güverteye diz- Diye söylen1yol'du. 
d1.. na.tamlar çalduma.ğa ~ladı. se- * 
llm. deni?,cller türküsünü pek severdi Mısır seferi büyük muva!f~e 
Kara Osman bunu blldlti için na.im- neticelenm1şti. Hayro bay ~-~~ 
ralıı.rdnn sonra. maiyetine emlr verdi. llsi ol.a.rnk bı.rnkıl.mış ve yanma. 1>1W'"' 
Den1zcller hep bir ağızdan cCoştu Türk muha1'ız ve mü.şa.virler v~ 
dalgalar_ gemi yalpalar . .> türküsünü mJştl Ordu çeklldlktcn sonra ııs1-
söylemeğe başladılar. Selim CİSkende- bayın mühhn bir isyn.n hareketi ys.P' 
rlyc kadırgası> gilverteslne çıkar çık- masın:ı. 1mkfm yoktu. Zira. yanınn \'t" 
maz, ııynkl::mna. laı.p::ınıın Knra. Osma- rilen s::ı.lAhlyctu kimseler onun Jld 
nı gördü; 1'nknt söylenen türküden o hareketinden sık sık padişahı h:::J>et' 
kadar mahzuz oldu kl, Osnıana. şld- dar edeceklerdi. 
det göstermek fırsatını buia.nuı.dı: İskenderlycdc toplnnnn fır~ 

- Haydi knlk- işine bak .. affettim arkası bekleniyordu.. Maamafih ~IY 
seni. hlre ve İskenderlyede bir mJkdnr sJJ' 

Dl>"Crek omzunu okşadı. Piri paşa ker de bırakılmıştı. 
da pndJşahın gösterdiği ilti!nttnn ce- Mısır seferinde birçok ynrarl~ 
sn ret alarak: görülen Sanca ve Kara Osman gibi ~ 

- Şevketlim, dedi, dcnlzcUer onu cesur kahraman blri ka.rada, dit 
çok seviyorlar. Bu kadırgayı ihya. denizde dalma. çal~yordu. Sanc::ı. p:ı.• 
eden odur. Giirüywsunuz ki, bu ge- dlşahın maiyetinde ka~tı. &~ 
minin ötekilerden ayırd edilen sülün Osman (İskenderlye kadırgası> J:dlP" 
gibi bir hnll var. Bu tekne kuddumu tanı olmuştu; fnkat Kara Osman ıs· 
ş:ı.hanenlzle çok uğurlu, çok hayırlı iş- kendertye llmnnındnn ıı.ynl:ıcağı g~; 
'ler görecektir. Kadırga.Yı ziyaret hatı- ne kadar istikbalinden cmln değili!" 
rası olarak teknenin bir kö;esine im- Kahlredeıı yoln. çıkan nrb..da.şla.n o:ı:ı. 
zanızı at:ırsanız, bunu da denizci kul- Selimin ganalml ve Mısır hazinel~~ 
lannız u~rlu bir hatıra olarak sak- son kn1'ile Uc geleceğini söylemişlCI""' 
larlar. Bu gelecek karnede (Kasrı yusufl• 

Dedi. Selim kadırgayı ge-ro.i, ve için- dakl cariyeler de vardı. Ş:ı.bıı.ka d' 
de gördüğü intizam ve mükemmeil- hiç şüphesiz bu laı.f1le ile geıecc:ıctı. 
yoett~n pek memnun oldu, sancak dl- lI:ı.zineyi ve gannlml İstanbula göıt' 
reğinln ambara isabet eden gövdcsL.ıe dermek için yedi tekne aynlmı,şU. 
bir kömür parçaslle imuı.sını attı ve Acaba SCllm, Knm Osrnanı (İskende" 
altına. (953) tarihini yazdı. rlye kndlrgnsı> güverte-sinde arrettfı• 

Forsalann yanına sokuldu: ten sonra, bu meseleyi tekrar ele nl3-' 
- Bir dilef,rfnlz var mı? cıık mıydı? Yoksa. Şabaknyı da. diğer 
Diye sordu. Fors:ı.lnrdan birkaçı: cariyeler gibi İstanbula mı göndere' 
- Esirlerin dileği (hürrtyert>tcn cektl? Burası meçhuldü. Ka.rn. o"· 

başkn ne olnbilir, padL,a.hım! Ylylp man bu ciheti anlamadan nasıl rnJı~ 
içiyoruz.. çalışıyoruz ve arı~tınlze uyku uyuyablllrdl?. 
dua ediyoruz. ••• 

Diye cevap verdi. Selim bu cevapt.an Şabaka İskenderiye'ye 
da memnun oldu: 

- Bu lorı:nları lom.bozlann ynnı~a gelince 
oturtunuz .. dünyayı ve ışığı görsün- Kahiredeıl son gelen ka1'llc, l{atf 
ler. Yemeklerine de öliinceyıe kadar Osmana kara bir haber cetlrdl: 
birer kepçe lIAve edilsin. «- Şaha.ta bizimle beraber geldi.• 

Diyerek güverte~\'? çıktı. Eğer bu Kafile arasındaki haremağtı.lnrııı
1 

kadırganın kasarası geniş olsaydı, dı:.n biri de Kara Osrnana şu mı:Uiı1 

Sellm Suriye sahiline bu gemi lle git- matı verdi: 
meyi pa.şa gemisine, tercih edecekti. - Şa.baka, senin Iskenderlyede bit 
(İskenderlye lmdırgnsı)n~an çok hoş- gemiye yerl~tlğini duynıu,,. !skeııde' 
lanmıştı, gemiden bir türıü ayrılmak rlyeye gelince, pa~a. kendl.5'119 rek teşekkür etti. Bu hakikaten pek çıkarıp mesela oın lira. bahşiş verdi.ğinl Bu izahattan sonra fimdi muht~lif 

dolının bir bnhşiştl. görürsUnüz. Öteki tarafta, fakat kim- harflerin tazammun ettikleri mana-
Gene 1.-endl kendime: •MuUııka bu senin görmedfti l;)!r yerde peynir ek- lırrı anlatahm: 

istemiyordu. verdiği sözü hatırlatacakmı.ş. Eğer CslpY reçetesi: ı 
Kara Osmnn o gün bu tehllkell fır- dlşah kulnk vermezse, Şabakn kell 

kaclın milyoner!. ... diyordum. mckle karnını doyurur ... 
Aklıma biraz evvel gördüıiüm ek

mek kırıntıları lle zeytin çekirdek

A. 
Sabahleyin yataktan kalktığınız •h' 

tınayı nasıl atlattığına herkf'S gibi nl koltu~una nlnrak: 11Ben, Selim gl"" 
gibi raslayacak ilk adama gülümse- k-:mdi de şaşıyordu. Plrl paşa dııha bir cihangir hükümdarm, tükürduğil• 

Vakıa. Amcırlkada gcınç kadmlnnn 
hes:ı.~z de-recede para hnrcettıklerinl, 
gayet bol bahşl.ş verdiklerini, çarçura. 
bayıldıklarını kendi gözlertmle gör
miıştüm. 

I,Cıkln bu genç kııdın müsriften zı
ya.de zengine benziyordu. 

İ"tc Qüyük bahşl.şl verdi~l gun ayni 
kadına bir kere de şehrin parkında 
raogeldlm. 

Ağaçlı:ı.rm en sık ve hemen hemen 
kimsenin oralara uğramadığı bir ye
rine çekllml.şU. Bir tahta tarodn otu
ruyordu. Onu hemen arkasından to.
nınuştım. Çünkü saç tuvaleti, elblses! 
hemen hemen klmscyc benzemiyordu. 

Biraz yanına ya.kl~cn genç ka
dının bir şeyler yediğini gördüm. La
kin nyağım bir taşa çarptığı için ha
ilf bir gürhıtü oldu. Kadın b:ışı:ıı çe
~ rlp baktı. Beni görmüştü. O zaman 
bıiyük blr telaşa düştü. Ve elinde ye
dl{l'I şeyi bir kağıda sarıp hemen orn
d:ın uzakl~tı. 

Tuba! şey!.. Neden bu kadar te
laş göstermişti? .. Ve acnba nlçln ye
dll';l şeyi benden saklamıştı. Doğrusu 
buruı pek şa..'"UUŞtını. 

Biraz evvel onun oturduğu sıranın 
yanına gelince ekmek kınklan ile 
2eytin çekirdekleri dlkka.time çnrpt.ı. 
Demek cenç kadın biraz evvel bum-
da zeytin ekmek yiyordu. l 

Olur n! .. .Insan milyoner, hatt.A mil
yard~r olur da canı zeytin ekmek ve
mck ister!.. 

Pnrkt:ı, ellerim arkamda. <lal-

leri celdl. Gülümsedim. 
Arkada.şun s&ünü şöyle bltirdl: 
- o bütün ~rnsını, v::ınn.ı yo~unu 

bir cn.IUllı jest uğrunda feda. edebilir ... 
Noteklm bütün pıırnsını blr gece l~in
de gn:ret büyük bir kumar partisinde 
vermlJj! .. Sırf cnka için!..• 

Doktor güldü: 
- Ilak, ona. <bir bir hiktı.ye anla.ta

yım_, Dunun t.ablnt.lni bilen bir arka
d~ bir gün kendisine: 

- Muallfıcığım... Bu omuzundaltl 
kürk ne kadar şık!.. Sen zenglru;in_ 
haydi bunu bana bediye eti_ denı.19 .•• 
Kumnz kız Munllayı en zayıf yerin
den. yani ııcakasatma.k llletlt damıı.
nndan yakalamıştı. 

Muallıl. hemen omuzundan tilkisini 
çıkarıp ona. uzatmış büyük bir ca'k.a 
Ue: 

- Ben yenlsl.nl. hem d.aha lylslnl 
sntın alırım! .. diyerek: arkadaşına ver
miş .•. Halbuki henüz o kürt:ün tatsıt.
lerlnl ödcyemeınlş!.. diyorum ya." ca
kasatmnk müthiş bir hastalıktır ... 
Arkadaşım .1UStu. Ben düşünü-

yordum. Yeryüzünde ne gnrlp hasta
lıklar var!.. 

Hikmet Feridun Es 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsİY.e! 
Akoam"ın KOÇUK iLAN

LARI' nı dikkatle okursanız 
kendinize en elveriıli yurdu 
yorulmadan bulllhilirainiz. 

Kendiniz sezmomekle beraber, meğe çalışınız. Ona tatlı sözler söy- bir gün önce onıı: ııü yalıyacak kndar küçuldu~rfınü ı;bt" 
benliğinizde dayanılması güç bir leyiniz ve samimi bir adam olduğu- - Eğer padişah senin ~lnl tı:-krar mek lstemezdlmı. diyt:celmılş.. 
sevimlilik mevcuttur. Hayalperest- nuzu hisıettirmeğe çnlı~mız. Göre- p;ırmalnna dolnrs:ı, kellcyl güç kur- - Bunu kim söyledi sanıı? 
siniz. Bu hayallerinizden. birini haki- dksiniz, böyle hareket etmekle de- tarırsm! - Şabakanın nrt:adaşlan.. 
kate çev.irmeğe çahşınız. runi bir haz duyacaksınız. Demişti. Kam Osman yirmi _dörL Kar::ı O.ınınnın kara c'uşüncelerl tıY 

Saadete ulaşmak için biraz da Somurtkansınız, bir iş görürken s:ı.nttenberl bu söz~ düşünmekten uy- hakkuk edec~k Clb! görünı.iyordu. 
'- eli • 1 1 y · d ı 1 h d'l · · · · · d ku uyuyamıyordu ucllın kendislni af- Harem kafilesi I::kendertyeye ı;eı 
ıı;en nız ça ıtına ısınız. enı ost ar ra atsız e ı meruZl ıstemezsınız e-ı f d t hllk . t l d l leli henl-, .. yirmi do·· .... '""'t blle oınııı.ı 

d d . · '--' b ı ··1 ·} A b k d' · · · · b" c ınce, (' ·e savuş uru muş eme:- .. .., ..,.,... pey a e ınız ve esıı;~ ra ıta arınızı ~ mı ca a en .' 1~1~1zı ır ar:ı.- 1 ti. m:ştı. 

yeniden kurmağa çalışınız. hk bırakıp baıtkalarıle bıraz meşgul Selim kadırgayı ~ezdikten ve deniz- Piri pıı.şa da Kıı.rn Osnınnm vazlyO"' 
Hodbinliğe doğru fena bir tema- olamaz mısınz} elleri ayn nyn taltif ettikten sonra tiyle yakından altı.kadar oluyordu. 

yülünüz ıvardır. Kendinize taalluk A. B. c. şehre avdet etti. Esir cnrlyelerl İ»kerdcrlyede bit 
etmeyen iılel'lt') karı§l1lamaklıı ·bera- Sevimli bir adamsnıL. Fnkat et- Kara Osrnanın zihnini kurcalııyan binaya yerleştlrmlşlerdl. ı.ıı 
ber başkalarına aile mmelelerine rafınızda'-ı"ler, sız· e t-"Accu"hlerı·nı· bir nokta vnrdı: Aca.ba Şa.baka ne ol- Şabal:ıl, Kara Osmanı görmek i~-'! 
b" ' l"k - ' k ' til b- x. ~·- du? Bu ~ttnn ve düzenbaz kadın yo- her çareye başvuruyordu. Cariyelw 
~.raz .11 6 a gostenne su e e u- izhar ederlerse bu, gururlanmllnız lunu bulup Knhlreden İskender!yeye neznrct eden hnrcmağalnrının seııııı· 

yük bır haz ve zevk bulacaksınız. için bfr sebep teşkil etmez. Bütün gelirse .. ve padişahın fikr!nl çelernc, den korkmalarına. rağmen Ş:ı.baktı>'1 
B. kabahatlere gfüe müaamahakar bu işin sonu nereye varncaktı? memnun etm~ içlıı her dedlğlni yz.JY 

Hareketl~inizin neticd-erini biraz davranıyorsunuz. itte bu sebebden Kara Osman kndirga kaptanı olun- mağa çalıştıkları g(;rülüyordu. 
daha doğru ölçmeie çalıf!nız. Size dolayıdır ki, iktisa<l edip de para bi- ca, hakiki 3CVgillslne kllVUJimuş gibı Şabaka ertesi sabah erkenden, ynV 

l b .. ·· '-l"fl _ı.. dl rı'ktı'rmedı'niz. Biraz muktasit olmag" a seviniyordu. Padl.şah tekrar lradıı eder tığı yerden kaçh. Selimin yattığı bl• 
yapı an urun tox ı ere aort e rnlı•ınız. Bir çok noktalardan .,ahsı- ve Şabnka ile evlenip İskenderlyede naya glttl JCapı e.~-nlart Şı:ııbııknyı clY 
sarılmayınız. Sizde ikna mezjyeti r4 .. " kalm:ık lüzumu hnsıl olurs:ı, Kara Os- rünce şa§ırdılar. 
mevcuttur. Bu meziyet sayesinde nız caziptir. Muvazeneniz ,-erinde- man mahvolmuş demekti. Çünkü Ka- Şabakn: 
sizi sürüklemek iıtteyenleri, arkanız- dir. MYvazeneli olmayanları anla- ra Osmanın blıicik sevgU!si Zeynep - Efendimlzl goreccğlm. 
dan aürüklüyomwıuz. Dostlarınızı rnağa çalıpnız. onu İstanbulda bekliyordu. O, Zeyne- Diye b:ı.ğınyordu. Sultan Selim, ŞY 
intihapta daha ihtiyatlı olunuz. Yap- X X bin üzerine başka blr gül koklaya- bakanın sesini duyunca: · 
tıltlarını:uı ve sözlerinize lbinlz daha Mantı.iti bir adam olmn.k ister mi· rnazdı. Koklamak lazım gelse bıle - Bırakın gelsm .. 
fazla dikkat gO.teriniz. Bu. mesu- siniz} Şu formülü t~crübe ediniz: böyle gece suratlı bir kadını koklıya- Dedi. Şa.bakn padişahın huzuruıı• 
Jiyet duygulannwn inkişafına yara· Önünü:ıe çıkan bütün vaziyetlerden cak değildi ya. Fakat, padlş.ah irad-esi girdi. 
yacnkbr. Çt!kinmeyiniz. kork.ınayınır~ Hare- nasıl gerl çevrilirdi? Selim onn: Şabn.ka son kozunu oynamnğa 1P'

1 

C. l..:etinizin neticesi iyi veya fena ola- - İskenderlyede sana vn.zile verl- n:.r vermişti: 
• yorum, burada kalac:ı.ksın ve bu ka-ı - Ferman buyurnıu~uz. şevtct

1 

.E.lıemmiyetle tatbik ıctmeniz ve cak diye çekingen davraıımayınız. dını nlacaksml llra! Bizi esir carl:ı.~lcrle beraber ~ll1 

cdccıeğime and içiyorum.> ve boı zamanlarınızda faydalı şey- şet mi uyandırmıştı! mıı.~a geldim' 
em dnlgın yüriltkcn arkamdan bir 
~PS beni çal:rırdı. Dönüp baktım. Bir 1 
doktor nrl>P.dıı~ım... Konuşa konu.şn ltıi•Lmliiltl!!:!:3'1ti:IZ!!!Emmmmd 

beniın.s meniz ic3h eden iki and T anıdıldannıza. fikirleri sizinkine Derse, Selim'e karşıgelobllir mlydl? I hl reden İskenderlyeye getlrdller Ha.11 

şudur: uymaıınlar bile ınuayy:ın fikirler sa- Yunus paşnnm boynundan akan ka.n- lbukl, efendimiz bı:ı.na. söz verm~tJı 
cHer zaman prat.ilı: kelimesini ha· hibi olduğuı:ıuzu gösteriniz. Müna• lann aktığı yer hil.ltı. ıslak duruyor-! nlz .. Knra Osınnnla evlenip bum.dl' 

tırlayacağıma W> ona göıe hareket sebetleriniı:i genişletmeğe çalışınız du. Bu hadise İskcnderiycde nz deh-ı kalacaktım. Size sözüntizfi hatırlııV 

cSaadete ulaşmak için vazi!eyi lerlc uğraşınız. İşte, Kara o,,nuı.n bunları düşün- • (Arkası vnr> 

"' ! c- Söyledim: Se,..ııhat edece· anlıyorum ki, sızın bu gidişinizin isminden de vazgeçecektim. Çünkü 
...., ğim... altında bazı esrar var. lz.tırap çıtki- onu da bir cürüm neticesi ta!lımak-

c- Bu arzudan vazgeçmediniz yorsunuz. Bellci de, tecrübelerim toydım. Bu, hayatta hayli cüret vıe 
Aşk ve macera romanı demek~ sayesinde bu macerada yardımcı.atız cesaret istiyen bir işti. Amma, cü-

-----.-- «- rulakis._ olabilirim. Bana açılın ... Bütün ..... a- retin, cesaretin de haddi, hududu 

ed V~ NA) ta'----'- .r: ad vim~ "ardı. l,,t,. noter gibi bır" dosta bile Tefrika No. 98 Naki en: ( • • u c- Vah vali... - diy.c l>a~ını sı UlrIIIlı..a ıe:mrııuze um e.,,_._ • ........ 
ealladL _ Halbuki fstan.bulda çok Menfaatinizi ne dCicce göutmek vaziyeti anlatabilmek kuvvetini 

- Başüstiine... cVebbi paşazade Rüsuhi Vehbi iyi tvakit ceçirebilirdiniz •.• Mütalaa· a~n~a ~~lu~u~q .. ~il!rsi~z. kendimde bulamadım. Bu işin ko· 
~oter, elimı sıktı. Benden ay- bey artık alemden çekilecek, omm dan boııltı.nıyorwnuz._ Azim bir Adeta aılenızın bir ~knu gibrydı~. lay olabileceğini, kısa bir müddet 

rıldı. y-erine ibasit bir insan kaim olacakb. servetiniz var Her halde burada Her halde benden sızo foydll gelir, zarfında bu serveti hakiki snhiplcri-
cHnyattn onu ancak ibir kere da- Rüsuh

1 
i Mehmed diye bir b~re.,. canınız sık.r~ı... zarar gelmez, lbuna eminsiniz d:eğil ne 'Verebileceğimi umuyordum. Fu-

-"'1oter bcnı" mutadı v--'-:lc ·-~'· .......:.., kat ümidlerim bocıa çıktl. ha görmem .T ·Üyessenniıı:. Evimde ~" ~ ~ T lxflha ih · ~,.,.r " 
birı yüzle karşıladı. c- Peke "!~ vFa~.._ tıyacrm ~dar. c- Evet. «Notere, vüzuhsuz bazı söz.leT beri ziyarotindc.n ~ncnk üç ay son- _ 

1 
__ .:ı L- •• d" c- a a... aıutt nereye gı c-

kipçıdır. Fakat her çareye baı vur• 
duğu halde, bir çok paralan gözoeıı 
çıknrdığı halde bulamadı, gitti .. • 
Ailerjzin bu kısmı hakkında mııl(i" 
mat verea bir tek insnn zuhur et• 
medi. 

«-Vah vah ..• 
«- Bununla bernber, nrnştırrnS

lanmıza devam ediyoruz. 
c- G-z:etclerc .iliuı verileli ,m:i1 
«- Verildi. 
c- Netice) 

c- Yok. rdydı. Geçirdiğim buhranlarla çok <-Bu son gun cruo ,...,~ aızı u- ceksiniz) «- Peki. söy.JeyTı öyleyse: Ne- söyledim. Cinsini bilemediğim bir 
şünüyordum.. - dedi. - Her gün D-A-el I _,_____ niz vnr) Ne oluyorsunl.ız) ruhi hnstalığn yaknlanmış olaca- «- Garip. 

ısaısılmış bulunuyordum. Yeniden ·-'efon edip sıhha~-:..: aoruy~·d·- <- ·~- e yo a çıı=cu. g.ım... Hik& . b k d .. b v d d" S d V• ib - 1-' 
l'CJ ............ ...,.. ~ _ gırnb e ım. onra mevzuu cgıs- c- Hayatta bu gı i c..,ral:iet '" 

hastnlığn yakalandım. Doktorun B _L • • ehlik okm B Galiba ilk once Mısıra gıderim... yemn ' u no tasm a yuz a- tı"rerc~-.. lçok olur, azı"zı"m. 
s~leyişine nazaran öbür dünyayı erc::'"~~-v;.ram. Dot lrt e YL ___ ~d . U: Sonrn. bakalım ne tarafa olur ... şı Calip müdahale etti: . K 

b 1 _,_ K k 1-.-·d nu ogn::.ııunn. or. uwwı ıurnı -r_,_.,__ _ _ı, __ V• 1 . . Ben -'- dım . b b ı· h B . -'· b d h b k c Ne t~hn. ed"v~rs b~ oy ıy<:.cD.Kmı,ım. c e Öıı:.c;y im. ettıe l"--t v--1! n!__L_ gün ı.wou cu=;egmı yon çuıc.rJID... - acay , ışte u a ı r- «- ızım w>ra u an a er }O - ... nn ı.,.., unuz 
• Her halde hnkklmdn daha hAyırlı 8tehurliik.edm~ ~~ · .... uı. ~ti tmç ,.,... İtiraf ederim ki gu sırada rneylinıin sat bilir, bıerşeyi anlatır, kalbimi mu~ 'knlım? e ım~ız. sonra a a ..,....... _ • B _, 

olurdu. nız. Şiddetli bir asaht buhran go- ıre: olacagmı l>ilemıyorwn. !>oıınltırdrm. cNoter, içini çekti: c- en mi) hiç. 
cSokağn çıkabilecek vaziyete ge- çimüşsiniz .•• Bunun ruçin bu kadM c- Tcreddöd!li bir halde old - İhtimal bag.k.a bir anda olsa «- Vazi.)l'Ct. s.izin zannettiğiniz- c- Buna rağmen ..• 

J:nce :ilk işim noteri ziyaret etmek §iddctli olabildiğini de anhyama- ğumu: görünüyor- :beJı de öyle yapardım ... Fakat no- den çok dahn karışık... - decli. - c- Bcl~i de kuzeniniz Türkiye" 
oldu. Ondan ba;ıkn da h~ç kimseye dnn.. cBu sözleri sö,<lerkcn lb~mı sal- :terin bütihı ısrarla~ roime:n iti- Bu jıi birine havale etmiştim. Hiç den nyrılmı~tır. 

1 O _._ _.1___ fta bulun adı bir rnibbet netice elde edemedi. uğrnmadun... c- Annem.in veiatı. •• adL züldüğii anla~,,.orou. Gayet Ta m m. c- Acnba? 
--"- o'-- go"d~ • ..:;..r~e ç-.:... Y--'L «-Ya ... Vah vah... c- Tahmı"n ... Be'._ı. de 0··1ınu··.,. cKendisini yazıhnntıcindc bu].. «- Evet, doğru... Anneniz ve- nauz: uı..ıı cınKI • .T~ ~ ...... - - U<UK.. ıK 11 

dum. Saat sabahın doknzuydu. Öm- Eat etti .•• A.mm.a. 00 da lıalcild _. mi1- .Baba maluıbbeti ile aord~ Rüsuhf. devam etti: c- Gayet garip bir vaka kıırfl• tür. 
rümün sonuna kadar lıu tarihi ha- bep obnıy..aeak ... Ölüm hepimiz içm c- Oğlum.. •• Ge.rçi futcrime te- - Karanını ve~tim: O muaz- sındayız. c- Peki, çocukları'? 
hnıvııca.ğım. 15 mayıs"tı ... Hayab· mulı:~ddıer ..• Faaliyete geçmek. le... rettiip ıcıtmİyen işlere kanşmaamı z.e.m lsCTvcthı b)r iıauuıunu olsun kt:ıl· c- Ne g.il..ıi) c- Jş~e esrar burada ..• 
nu bambaşka bir şeklıo sokmağa rar von:nek lazım ... Şim.@ ~o y.pa- sevr.lenı. Huyumu bilirııiniz. Faicat dime bauetmiyecektlm. Zira benim c- Halbuki benim bu ıi~1eri ha· <- Evet, czrar ... 
karar VIClri.§ tarih.im.. cnb.ıma: bzealmı'? ... l ben ıihtiyanm, eizao g~ pyle deiildi. O ptafatl:ı. Ychbi papzade vale ettiiim adam geycıt usta bir ta- 1 (Arknsı var) 
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Dünkü maçı lngiliz 
takımı 5-2 kazandı 

(Baştarafı 1 inci snhifccle) 
Fevkatll.de ahvnıın devıımı npartıman satılıktır. Tnkslın Abdülhnk 

mUddetınce gnyrt muayyen gtın- HO.mld caddesi 23, Bozkurt Emlfık. İklncl devrede İngfüzler sıkı h U 
terde bnftada ııtt yeya Uç defa Telefon: 43532• _ 1 cumlara başlanuşlardır. 12 :ncl d akl 
neşrcdllecettlr. kadn Harblyclller aleyhine bir ~nnl 

Günün mühim karşılaşmasında_ Galatasaray, l - lŞ ARIY ANLAR 
33 BİN LİRAYA - Şl.§ll clvıınncla tı verilmiştir. Penaltıyı sağlç çekmı.ş 

2074 llra gellrl mevcud 4 katlı modern ve 1 - 1 berabere yaziyete gtrllmlşUr. 
Ap. Taksim Abdfilhak Hdnıld cad. 23. 3 dakika sonra merkez muhaclmlerl 

nav....ttLO, ESKİ VE YENİ_ Harf- Bozkurt Emlrı.k. Telefon : 43532. - 1 1k1ncl golü çıkarmış, biraz sonra da 

lstanbulsporu 3 - O mağ/ılb etti '1ft..u 3 üncü İnglllz golü kaydedl.lnı1ştlr. 
38 BİN LİRA~A - Bomontı cıva- Bu ar.ıda Harblyclikır İnglllz b:ıs 

rmda 2760 lira gellrt mevcud 4 tatlı kısmı sllkmişler ve karşı h ücumla ra. 
knlorlferll Ap. Taksluı Abdlllhak Ha.- kip kalesine 1nmlşlerdlr. Derin bir 
mld cnddesl 23, Bozkurt Emlfilc. Tele- havaleyi karşılamak iı,;ln kı:ıleslnden 

leı1e okuma yazmayı mükemmel bl-

, 
t 

J 

llr orta tnhsUll 30 yaşında askerllRinJ 
yapmış Akşamda t. o. SO a. mllraca-
at. 

trt İNGİLiZCE BİLEN - T1carl 
muhn.berata. tı.şina, ve daktilodan an· 
laya.n bir Robert kolleJ mezunu genç, 
ta.hslllyle miltcnaslp blr 1ş nrnmakta-
dır . .Ak§am gazetesine A.C. rilmuzuna. 

-4 

l\!UDASİP İŞ ARIYOJt - Almanca 
oldukça transı.zen bilen bonservisli, 
tecrübcll, faal bir muhasip devamlı~ 
anyor. Askerlikle aIO.kası yoktur. Ak-
ıamda MNE rO.muzuna. 

niR Bll'Aı."i DEKARATÖR - Gtlzel 
Snn'atıar Akademlsl Tezyini snnııtlar 

General Cem.D Taner sporculara sancak verirken 
oubesinden mezun Par1ste Ar Dekora-
ttf'te sto.J yapmış bir bayan kumaş ve-

Lig maçlannn. dftn Fenerbn.lıçe \'C 
!erer stndlanncUı. devam cdllml.ştlr. 
«lllva guneşli olmasına. rağmen olduk
ı:a SOğuk bulunduğundan, maçlar nls
bttrn az seyirci tarafından takip edll
?n4tır. 

Günün mühim karşılaşmasında. Ga
Iaıasaray, İstanbul.sporu mağlup et:1'· ve diinkü maçlıırln. nihayet bulan 
glerın ilk devresini bu gnlebeden 

lonra birincilik.le bltırme~c muvaffak 
0lınu.ştur. Beşiktaş bir puan farkla 
lkıncı, Fencrba.hçe üçüncü, İstnnbul
CJ>or dördüncudür. Bir ay istirahate 
~ekııecek olan klüblerlmlze iklncl 
cletre maçlannda muvaffakıyetler 
dileriz. 

Beykoz 3, Beyoğlu 1 
Fenerbahçe stadında. günün ilk bl

~hıci küme maçı Beykoz Uc Beyoğlu 
~lüpıeri arasında yapılmıştır. Mehmed 
lıeŞadın idaresinde yapılan bu maça 
her iki takını da en kuvveuı kadrola
tile çıkmışl:ırdı. 

nuzg!'m lehine alarak oyuna ba.ş
lıYt,n Beykozlular derhal haıtlmlyetı 
~etnın etml.S}er ve devre sonuna kadar 
,_u üstünlü~ü muhafaza. ederek ra.kip
.,_,rtne üç gol yapmışlardır. 
İkincı devrede Beyoğlu çok güzel blr 

?lıiidafaa oyunu çıkarnuş ve blr fırsat
tan !stltade ederek bir de gol yapmış
tır. Müsabaka bu netice değ~eden 
~ · ı Beykozun galıblyetl lle nlhayet
enmıştlr. 

Fenerbah~e 9, Taksim O 
Fenerbahçe stadında günün Wncl 

?lınçı Fenerbalıçe Ue Takslm arasında 
1apıldı . Hakem Bülendln idaresinde 
t:lhaya çıkan Fenerlller şu şekilde di
tllnıişlerdl: 

N'urt - Muammer, Murad - Enis, 
~CYnel, Aydın - Fikret, İbrahim, Me
Uı, Esad, Naci. 

Gençlik klüpleri
ne dün merasimle 

bayrak verildi 

Şehrimizde faaliyette bnlanan 
Gençlik .klüplerine dün Fener
bahçe stadında Beden i.erbiyesi 
umuoı müdürü general Cemil Ta
ney tnrafmdan merasimle bayrak
lar -vcrilml§tlr. 

Merasime umum müdür, Vali 
Dr. Lfıtfl Kırdar Te İstanbnl böl
gesi müdürü B. Feridun Dlrlmte
kln'in mükellefleri teftişi ile baş
lanmış T8 buna müteak.ip umum 
müdür kısa bir hitabede buluna
rak genderin faaliyetinden mem
nun oldutnna ve sayın BaşvekW
mizin de kendilerini takdir ettltl
nl tebarüz ettirerek, mesallerine 
hızla devamlan temennisinde bu
landutuna bildtnnlıtlr. 

Bundan sonra Gaı~llk klilplerl
nln başkanlanna amam mftdür 
muvaffakıyet dileyerek bayrakla
nnı yermiş " merasbnde bulunan 
31 klüb 111fihlleflerlnln yaptıtı 
muntazam bir ıeçlcl resminden 
sonra merasime son -..erUmlştlr. 

yn kravat fabrlkalannda Desinatör-
lilk. vitrin tezyini ve yahut film stüd-
yoln.rında dekaratör olarak çalışmak 

bir §iltıe Galatasara}'Ul 1klncl coın.nn 
çıkardL Bunu 15 inci da.k1ka.da Ceml
lln yaptığı QçOncil gol takip etU. 

istiYor. Akşam gazetesi '191 R. K. 
muzuna müracaat. 

ril-
-4 'Ost t1ste yedikleri goller İstanbul

spor oyunculannı ~ sevket- . 
mi§tf. Artık gol atmak değil, fazla. gol 2 - iŞÇi ARIY ANLAR yememek için çalışıyorlardı. 

Ytrml be§lncl da.ktkadan sonra. bl- ITRİ"l:AT iŞLERİNDE İHTİSASI -
Olan kadın veya erkek bir şahsa. 1h-
tiyaç vardır. Pazartesi, çarşamba ve 

1 raz düzelfr gibi oldularsa da artık 1ş 
1.§ten geçmi§ ve GalatasarnY şahlıuıa.
rak oyunu ıstedlğt gibl idareye başla
mıştı. Bu vaziyette bütün ynptıkla.n 
akınlar daha mlldafaayn. @itmeden 
hemen haf hattında kınlıyor ve der- · 

cuma gfinleri s:ı:ı.t 9-9.30 arası Gala-
ta.da Perşembepazıın Yo~rtçu hanın-
da. 3 No. ya müracaat. 

BERBERİ BİR hal muknbele görllyordu. 
Bu şekilde ve Galat.asa.rayın baskısı 

altında devam eden müsabakada İs
tnnbulspor kaleclsinln fed:ıkAr oyunu 
yüzünden, b:ışkn gol yapılmadı. ve 
mü.sa.baka S - O Galatasarayın galebe
sile nihayet buldu. 

Vefa 3, Sıileyn1aniye 3 
Şercr ı;tadında günün ilk maçı Ve

fn. ne Süleymnniye arasında yapıldı. 
Ve ümld edllmlyen bir netice ile sona 
erdi. Hakem Sıtkının idare ettiği bu 
karşılaşmaya her iki takım en kuv
vetu kadrolarile çık.mışinrdı. 

BAYAN BAYAN 
ARANIYOR - Manikür ondüle ve ml-
zampli bll~ll. Beyoğlu Şişhane yo-
kuşu Lunapark karşısında Özen ba-
vnn berberi No. 17 

3 - SATILIK EŞYA 
TURK VE Jo'RANSJZ - Kl~vlyell te-

miz lmllnnılm.1§ bir yazı maklnesl 
müno.slp fiatln. .satın alınacaktır. Mü-
rncaat yeri: .Akşamda DX. 

CAZ - İçin mficeddet veya az kul-
lanılmıG. bir davul, dl~r te!errüatlle 
nranıyor. Akşamda (W:N.B.) rümu-
zuna. mektupla müracaat. 

Bahanın çok çamurlu olması maçın 
beklendiği kadar gimıl cereyanına 
manı oldu. Ve ilk devre takunların · 
karşılıklı blr şekilde yaptıltlan goller
den sonra 3 - 2 Vefa lehine bitti 

SATILIK AKOltDEON - 65 tu§ ile, 
144 basoluk akordeon (65) llııı.ya aatı-
lıktır. Saat 12 den 17 ye kadar, Galata 

el'§embcpazan, ıEkspres> basımevine 
İkinci devrede oyun mütevazin geç- p 

ti. Vefalılar galibiyeti garanU etmek 
loln çok çalıştılarsa da Süleyınan1ye 
kalecisinin güzel oyunu, sayı çıkanna
lanna mani oldu. Oyunun bu şekilde 1 
nlhayctıeneceğl ümld edlllrken Sillcy- M 
maniyelller son dakikalarda bir fırsat- s 
tan istifade ederek beraberliği de te
min ettiler ve maç da bu netice değl~

mürnc:ıat. 

ACELE SATILIK KELEPİR OTO· 
MOBİL - Halen takside çalışıyor. Sl38 

. Doç sahibinin taşraya gltme31nden 
atılıyor. CBalıpaazrt Necatlbey Cad. 

Bakkal Zeki l -S 

Beşiktaş 5, Kasunapa~a 1 
meden 3 - 3 beraberlikle bitti. SATILIK OTOl'ılOBİL - 939 modeli 

r dört slllndlr az kullanılmış .Mer-

fon: 43532. - 2 çıkan İngllfz kaleclst 18 p:ıs çlzgisJn 
120 BİN LİRAYA- Osmanbey tram- den dışan, taç hattma kadar Derle 

vay caddesinde 8100 llra gellr1 mcv- met gnfietlnde bulunmuştur. Taçtan 
cud tam konforlu ~ bahçeli, 12 da- atılan topu kapan Hart>Jyelller İngi 
lrell lüks bir apartıınan satılıktır. llzlerin boş bıraktıklan kaleye derin 
Raridmuı.n yüzde 5.5 tir. Tnkshn Ab- bir havale lle topu göndermişler ve 
dülhak Hfunld caddesi 23• Bozkor Em- bu suretle de ikincl sayıiannı yapmış 
l '""k T 1 r lardır. Bu golün vcrnıJ.ş olduğu şevk ... . e c on: 43532. - 1 . 

le tekrar cnnlnnan Harbiyeliler Ingl 
%5 BLV LİRAYA - Kurtuluşta 2040 l1z knleslnl sıloşbrmışlarsn da sayı 

lira gelirli sekiz dalrell yeni model çıkaramamışlar buna mukabil İngi 
apartıman, Ta.ksim Abdülluı.k Hfunld llzler fl ıncı daklkada f üncü ve 
cnddesl 23. Bozkurt Emllik Telefon: 44 ünc(l dntJknda da 5 inci s:lyılan 
43532. _ ı nı yapmışlıırdır. Mnç bu suretle 5 - 2 

21 BİN LİRAYA_ Maçka clvarmda İnglllzlerln gaUblyetı Ue sona ermiş 
1680 lira geliri mevcud 6 daireli §irin tir. 
bir apartıman. Tnkslm Abdülhak HA- İngiliz hakemin fikri 
mid caddesi 23. Bozkurt Emlrık. Tele- Ankara so (Telefonla) - Bugün 19 
fon: f3532. - 1 Mayıs stadında binlerce ~i mnçı so 

SAYIN MtlŞTERiLERİl'tlE -Ankara nuna kadar heyecanla seyrettl Harbi 
veistanbulun muhtelif semtlerinde sa- ye takımı ycnm<?k ve yenilmemek için 
tılık apartıman arsa vllll çiftlik is- elinden geleni ynptı. Hattl blrinc1 
tenutyor. Alıcıl~n ha~rdır: Bu misli- baft:ıymda teşebbüs Adeta yalnız Bar 
10 emlAkl olanlann hemen müracaat- blyelllerln elinde idl. Canla. başla uğ
lan. Taksim Abdillhak Hamid caddesi raştılar. Fakat daha yüksek bir teknik 
23. Bon:urt Emlflk. Telefon: 43532. karoısında ma~l{lp oldu1:ı.r. 
Ankara şubesi Ulus meydanı Yeni sı- Bugünkü maç ve Türk sporculan 
nema üst.il 2. Telefon: 2303. _ 1 hakkında fikrini sorduğum İngiliz ha

kemi Lory bana şunlıın royledl: 
22000 LiRAYA SATILlK APART!- cHarbiyel!ler fevknllıde blr oyun 

MAS - fiç knt dörder oda geniş fe- gösterdller. Türk futbolcuı:ı.nnı mü
rah konforlü geliri 1470 llrndır. Maç- cadele nıhlle mücehhez ve çok iyi ha
ko. karakolu kal'ŞlSlndakl sokaktan gl- zırl~ gördüm. Onlan aynı zaman
rlnce sağda üçüncü Kuyulu BosLnn da sıhhat ve zindelik içinde buldum. 
.sokak Gfil apartırnıını No. G. - 3 cfi Fakat Ha.ıblyelller yalnız topla, İngl
daire~ müracaat. - 2 lizler ise netice ııe alakadar olduğun
FABRİKA \'E MATBAAYA ELVE- dan, maç blkliğlniz gibi b~tU.11 

nişıj BİR BiNA SATIL1KTIR - Ca- Federasyon azası B. 
ftaloğlunda :!abrlkn ve mntbP.a ıttıha- • • •• ,. 
zın:ı elverişli betonarme yenı bir bina Sadının mutalaası 
sn!.ılıktır. AJc.,am idares!ne nıllracnat. Ankara. Futbol federasyonu Azasın-
1'eJe!on: 206111 - 1 dan B. Sadi-Karsan da bugünku m:ıç 

BEYAZİT YAKUP ACiA MAHALLE- hakkında deml{tlr ki: 
st - Kazancılar sok. 4 numaralı arsa cBirlnci devrede fevkalade bir ener
satılıttır. Marmaraya tamo.mlle hrı- Ji lle oyıuy:ın Harblyelller bu &ı.yede 
kim çam ve meyva a~çları bulunan tesis ettikleri h!iklın1yet( devre oonuna 
elverl§ll blr arsa görmek için içinde- kadar ınuhatnza ettiler. Her 1kl takı
kllere görüşmek için ee Süle:rmanlye mın oyun sistemi blrlblrlne benüyor
Fetva yokuşu 35 numaraya _ 2 du. İkinci haftaymda Hnrbiyelllertn 

"-Tnl'..sim her zamanki kadrosunu mu
·~fnza ediyordu. Oyun Taksimin hü
~~ınu ile başladı. İlk anlarda. Fener 
"'lesine bir ikl alanda bulunan Tak
Clzn oyunculan müdafilerin canlı oyu
rıu karşısında netice alacak vaziyete 
tlremedller. Beşinci dakikadan 1t1ba
~~~ Fenerliler açıldılar ve derhal hd
"'"1lyetı kurdular. Bu sırada mekez:en Yapılan bir akında Mellh, Fenerin 

cedes markalı bir otomobil. Telefon: Günün iklncl maçı Beş~ lle Ka- 4 
sımpa.şa arasında yapıldı. Hakem sa.
mlnln idaresinde sa.haya çıkan Be§ik

1845, Galata, Perşıembepazar, Aslan 
han, kat 3 numara 9 Z& 

_, 

ANKARADA OTURAN BİR AİLE -
Bu kış İstanbulda blr veya 1k1 ay kal
mak ürere iki kl,,1 lçln, ıyı aite yanın
da, merkez yerde iki veya geniş bir 
oda anyor. B:ınyodan istifade, kalori
fer ve yüksek kat için asansör şarttır. 
Sıcak su, ayrı tuvalet, mutrnk veya 
ofisten ciW istifade ve hafif hizmet 
arzu olunur. GörUJdükten sonra klra 
şartı konuŞ'Ulur. A~am Küçük il{m 
memuru msıtaslle cAnkara> rümuzu
na izahat yazıl111M1 ve adresi bildlr
melerl rica olunur. - 3 

enerjik oyunu blraz ya,·aşlayıncn bu 
sahada daha eski ve daha tecrübell 
olan İngUlzler ele geçlrdlkleri h!ı.k!ml
yeU maç b!Unclye kadnr devam ettir
diler. Aralannda iyi ıınln.şWı:lan lçln 
bir ayarda oyuncular glbl gozükcn 
İngiliz futbolculan orasında bilhassa 
~15; bek ve imleci temayüz ettiler. Ha
kem otoriterdi. Bununla beraber kasd 
olmadığı için penaltıyı. vermemesi da
hn doğru olurdu. Hari>iyelllcre yapılan 
üçüncü golün ofsayd olduğunu (la bu 
arada işaret etmek lazımdır.~ 

Zeki ne diyor? ta§lılar fU ıe«llde dizlldller: 
Mehmed All - Yani, Feyzi - Mem

duh, Hakkı, Çaçis - Sabri, Şükrü, İb
rahim, Şeref, İbrahim. 
Kasımpaşatılar her znmankl kadro-

4 - Kiralık • Satılık 
)IAKTUAN t500 LİRATA SATILllt 

KAGiR EV - Beyatlu Tarlabnoı civa-

KELEPİR ÇİI<TLİK - Danüm: 1200. 
mahal: Çiftlik köyü. Mcvk.U: Yalova -
K. Mürsel §<>sesi. :Uzerinde. Ma.hlyetı: 

Meşhur !utbolcülerden Fcnerbahçe-
11 Zeki de şunlan söyledi : 

sunu muhafaza ediyordu. r 
Oyunun llk dnklkalnn mütevazin C 

ı 10 odo.lı. Dosya No. 133. Taksim 
üınhurlyct meydanı Emllit. Han Em-

Bina ve sa.trol Batan: A. Münir s:ın 
Alemdar Apt. No. 7. Kurtulruı 

J!rulbiycllle.r canla başla ~roştı
lar. Fakat daha yülcscK blr teknık 
karşısında mağlübiyet tabll 1dl. İngı . 
llz takımına. karşı ortadan oynamak 
şarttı. Hurt>lyelller böyle yapsaydı ne
tice belki ba.şka türlü olurdu. 

lrbıcı golünü yaptı, Bu sayıdan son
ta Taksim oyunculan bozuldu ve gell-
41gtjıe1 oynamağa ba4}adılar. Bunda.n 
lst.ıtade eden Fenerlllerin hülmlyet1 
~atı blr şekle girdi. Tek kale halinde 

a1ta1m nwf Ahamıda devam eden 
0Yunun Dk devresinde bet gol daha 
hı Pan Fenerlller devreyi 6 - o gallp bl

Maçtan entensuı bir aabne ak Yurdu. Tel: 44m. -geçti. Onuncu dakikaya kadar güzel 1 

dan yaptı~ blr hilcumda lnl olarak bir tempo ile B~ktq akınlanna mu
sata reçen top Galatua.ray kalesini kabele eden Kasımpaşıalılar, y&vaf ya- ç 
tarı§tırdı 1se de, Silleymanın çelı:tiğl Va.f bu hücumlara boyun ~melt mec- tl 
fiitft 06man g{lul bir plonjonla kurta- burlyetınde kaldılar ve Beşlkta., üs- N 

5000 LİRAYA AHŞAP EV - Fatih -
arşam.ba ıı odalı, Skiye taksim, bir 
önüm bahçe. iıÇl dlfl boyalı. Dosya 
o. 134. EmlAk Yurdu. Telefon: "4439. 

SATILIK - Bcşlkt:ıştn Şalr Nedim 
cadde!! ü.zerınde kfırgir 1k1 katlı bi
rinci katta bir oda alaturka. hamam 
nıutfa:t ve bahçe, üst katta bir bü,uk 
oda ve bir yatak odası, bel!. Binada. 
Terkoa ve elektrik teslsıı.tı van:b.r. Mü
racaat: Bankalar caddesi. No. 40/ ü 

Dün akşamki ziyafet 
Ankara 30 <Telefonla) - Bu ak

§am 17,30 da Ankara Gar gazinosun
da, Beden Terbiyesi genel dJrcktör
lütü tarafından misafir İngillz gpor

ltdlJer. 

İkinci devrede Fenerlllerin h1k.lm1~ 
:eıı devam ettıl. Taksimin canlı müda.-

ra.ra.k talestnı mfthlm bir tehlll:eden tünlüğü aldı. 

uzaklQftırdı. Her an beklenen gol nihayet 13 ün-
10 uncu dakl.kadan 80lll!'a oyun mü- cil dakikada oldu. Sabri mtıdafiler1ıı 

tevum bir '*1e döküldü. Şimdi akın- uzaklQftıramadığı blr topu yalı:alay&
lar taı1Ilıtlı oluyor ve her 1kl kale rak sıkı blr ıütıe gole tahvil etti. Bu 
zaman, r.a.man. tehllb geçiriyordu . .sayıya Kasımpap.lılar Cezmi -..a.sıtasile la:ıına. ra~en, Melih ve İbrahJm 11k 

~larda üç gol dalı k ad Oyun bu sırada çok zevkli ve heye- hemen mukabele ettiler. Oyun bundan 
tını dokuza ç~ yapa,; ~ ;;. canlı blr 811.tba arzedlyordu. Ylrm11kl sonra heyecanlı bir fdtle girdl. ve 
bu netice d~mede:1'o _ 0 :!n ~ oyuncunun pllblyetı tendi takımı le- Be§lktaf].ılar mıı hücumlarla rakip 
tenın gallblyet1le lha.~tle:ndl e - hine çevirmek Jçin sartett4tı pyret kaleyi sardılar. Bu suıı.da. Şükrü ve 

n · mllsabakanın heyecanlı devamına İbrahim vasıtıı.slle 1kl gol daha yapa.-
Galabsaray 1, ktanbalspor t .sebep olmuştu. Fa.tat bütftn çalışma- rak devreyi 3 - 1 bltirdller. 

ı.. OUnün üçüncft n mü.blm maçı Oa- lar aemere -..ermedi ve blrlncl devre İkinci devrede Bcşlk~n Mkfmlye
) ~Y lle İ.stanbulspor arasında golsüz olaralc O - O berabcrllk.le neU- ti devam etti. İbrnhlm ve Şeref vasıta-
apıJdı. Hakem Muzafferin 1dares1nde celendl. sile lkl gol daha kaydeden Beşiktaşlı-

:aya çıkan takımlar ru ıekllde dl- hıncı devreye Galatasar:ıyın sağ- lar, maçtan ~ - 1 galip çılı:blar. 
gtıer: dan yaptıtı aeı1 bir hücumlle başlan-

ltzn &lata.saray: Osman • Faruk. Sa- dı. Rii7'gAn da lehine alarak oynıyan 
.\rı - Musa, Enver, Eşfak - Hikmet, san tırmızılılann bütün enerjileri lle 

f, Cem.ll, Mustafa., Gazanfer. çalışarak ilk anla.rd& bir te:Yler yap-
tı. istanbulspor: Fikret - Hayri, Fa- mak istedikleri belll oluyordu. Nete
en~- - Medih. R~ttı, Tank - Vakur, tım çok geçmeden eoldan 1nklşa.f eden 
~l'Dlan, Milkerrem, Kadir, İsmet. bir akında top lnl olarak sata orta

' 01Una İstanbulsponuı mertezden landı. Sataçık Hikmet tımıd etmedlti 
1~ .aert bJr htlcunılle blf}andı. Ga- blr anda önüne gelen bu nJmeti :t.a.
~7 müıdataaaında. Jceıs1len bu çırmadı •• aoı töteYl bulan .sıkı bir 
'kln deıtıal aoldan mukabele ıördil. fiitle Galata.sarayı pllp nslyete ıe
~un llk tehllkeıc:tnJ beşinci da- tiren golüyaptı. 

Puan cetvell 
Takım M.G. B. M. A. Y. p, 

o. Saray 
Beşlktq 

Fener 
!at. Spor 
Vefa 
Kasuııpqa 
Beykoz 
Süleyman~ 
Tnks1m 
Beyo~lu 

9 8 -
t a -. ' -• • l 
o 4 2 
• 1 l 
9 1 2 
t 2 2 
• 1 -·--

l 19 ' 25 
1 33 1 24 
1 M 1 23 
ı 19 10 22 
1 ıt 12 19 
1182918 
1 t 2f 15 
1 H 29 15 
8 4 H Jl 
• "u • 

1~, a İstanbulapor ta.ıesJ. atlattı. F.t- Bu ayı Galataaa.rayhlan daha fa.z
llıt ın gerilerden getirerek kale önüne la çalı.şmap aev-kettı. İstanbulsporlu
!'ak alandırdıtı top kaleci Flkretl aşa.- ıan, lnl olarak ye.dlkleri bu gol ldeta. 
ttı Arifin önüne dll§ttl. Arif tam tü- lbo2gUll& çevirmJştl. Gelif1ctizıel oynu-
ına:tınata davranU"ken Qemllln za- yorlar ve Galatasarayın htleumlannı ._ ____________ .. 

~ır fa.vulü bu mühim fırsatın karşılıyamıyorln.rdı. Bundanı ıstıfndo İkinci küme 
J!u a .sebep oldu. etmesini bilen Galatnsaarylıla.r ise l 

lar b tehllkeyt atlatan 1.stnnbulsporlu- bütün hatlarlle rakip kaleye yiiklenJ- maç arı 
bt undan sonra bir müddet açılır gl- yorlardı. İkinci kilme maçlarına d1ln Fener 
ın oldularsa da açıklan ihmal ederek Bu ht\kimlyct nihayet 11 inci daltl~ ve Şeref stadlnnnda devam edilm~ ve 
ıa:~den yaptıklan hücumlar Gala- knda semeresini verdi. Merkezden ya.- Alemdar - Rami klübftne 6 - o, Ana
~ ray müdafilerinin güzel oyunu pılan yeni blr hücumda demarke va- doluhlsar - Beylerıbeyt klübüne ı . o 

1l1ısında netice vermedi. zlyette topu yakalıya.n Gazanfer aıkı galip gelmlştlr. 
- 5 inci dakikadan ltllıaren Galat:ı
!ıct ra:vın faün çalıştığı g6rüldü. Bunun 
!l lcesı olarak, raklplerlnl çenber içi
t e nldılar. 'iist üste tkl cenahtan yap
~ları hücumlarla İstnnbulspor kale-

! tehdld edJyorlardı. Her sınıf aile evleri - İradlı apartımanlaı: ve tıymetll arsüan 
Jı: l3u sırada Cemil ve Hikmet muhnk- nr.calı: J-:.'11,AKİŞ'ten tedarik edeb!Urs!niz. Hiçbir suretle e§l ve fubes1 saa: &olle t.eticelenecek iki mühim fır-ı yoktur. Galatasaray Köşe ııpartunanı 2 ncl kat. Telefon: 49010. 

nceıew.ri yüzünden kaçırdılar ii•••••••••••••••••••••••••• .. '.alraz sonra da İı;tanbulsPorun sol-

EmlAkiş 

-
1%000 LİRAYA SATILIK KAılGİR 

V - Kadıköyiinde Bahariye cadde-E SATILlK - Va.nlköy, Va.nlkö7 cad- cular 1Uefine blr zl)"&.fet. verllmJştlr. 
mde 10 odalı. Dosya No. 1'2. J!!mlAJr desinde '750 metro murabbaı arsa. üze- İnglllz sefareti erkAnı, Beden Terbi
Yurdu. Telefon: 44439. rlnd• &ıii nhtmı. husu.st denls hama- yeıl cenel cllrektörlütü erklnı. İn ı~ 

mı. kayıkhane, P.lt katta odunluk ve llz ve Türıt 8PQrculan, B. Al1 Rana 
!eot LİRAYA SATILIK KAaGt& bir kömfirlülı:, üst btt& dllrt oda. bir Tartınn Te bir çot mebuslann hazır 

EV - Kadıköyünde Bahariyede 1\o hel!, bir banyo aynca bahçede blr bulunduğu bu toplantı samlml bir ha
odıılı. Dosyo No. 132/1. &nlMc Yurdu. oda, ça.ml\fll'hane, mutfak, bir helA, va içinde geçvakte kadar devam et
Tel: 44439. bir lı:ller, BU, gas ve elektrllr: tesıaatmı mLştır. Yann akşam d:ı. İngiliz scfa

SO,OOO LİRAYA SA'l1LIX AHŞAP hul Urglr yeni bir blna. Müracaat: retl sporcular fel1?flne bir ziyafet ,·c-
KÖŞK _ Su:ıdlyede 7 odalı, 18 dönüm Galata Bankalar caddesi No. 4-0/.U recektır. 

bahçe, her türlü mcyva. a~açlan var. .t.CF.LE SATILIK EV _ Sultano.h- İngiliz takımı İstanbulda 
Dosya No. 131. Emlak Yurdu. Tel: met Nakllbent Şifa hamam cadde.sin- 2 k 
44439. maç yapaca 

de tıç kat üç odalı matbah balkonu 
10,000 LİRAYA SATILIK EV -

Beyo~lunun merkezi }'erinde ıo odah, 
her katta üçer oda, 55 lira. tcan olan. 
Dosya No. 130. Emllk Yurdu. Tel: 
44439. 

olan ev satılıktır. Bah~ekapı Celll B. 
han 6 numaraya - s 

Anknra 30 (Telefonla) - 4 mnç 
yapmak üzere şehrhn1ze gelmiş olan 
İngiliz muhtelltA. gelecek hafta Fe

El\ILAK SATIN ALMAK tsT:IYO- nert>alıçe ve oruatasaray ile son maç
RUM - Satmak isteyenlerln müra- lannı yaptıktan sonra, bugün hasıl 
caatlan 1'erdl Selek Tilft emlll: btı- olan ıtUM üzerine, bu ziyarcUel'I i:ı· 

45,000 LiRAYA SATILIK .&PARTi- rosu Ankara cadde.si 99/1 Adalet han de için İstanbula gideeelı: ve 13 Uk-
MAN _ Maçtada a tatlı. talorlterll, No. 3 Telefon: 20607 _ ı t~un cumartem Galatasaray ne, 14 
d •- -1 "- •-dı ol ,___ tlkkAnun pamr günil Fenerbahçe ile en~ nazır. •u ~ .... ~ an. ~ı,,. BATILIK • ..,.. .. TLI AP .. u~a·"' _ d 
No. 295. J!:mllk Turdu. Tet: f.4439. _ __ • .nn na.1.&ıan.n Vuatıt maçlarını yaparak ora :ırı 

.1.uu.uvaya gayet yatın .tlrgir beton Mısıra hareket edecektir. 
!3,000 LİRAYA SATILDt APAR.Ti· ap&rtıman satılıktır. Pangaltı Earut- --...umwınmuımınnuounı-mmuımuu--

MAN - Ma\"kada Te.fVltiye clf&l'1Zlda ha:~ ::1!!.1.: .. t.fa.brfkası 80tnlt No:_."14. RİYAZİYE • FİZİK DERSLERİ -
a katlı dörder odalı. ı&nme banJoını, b. ........ t Muktedlr bir lise mualllml ortrunek-
ayda 120 Ur& 1radı. Dos1a No. *- tep ve Jbe talebelerine Rlyazlye - Fizik 
EmlU Yurdu. Tel: '™39. 5 - MOTEFERRf K dersleri veriyor. Akşamda A. D. Öğret-

ısoo LİRAYA SATILIK EV - Kadı.- men remzine mektupla mümcııat. 
k~ Kuldllinde 1 tatlı. 10 oda, ÇOK TECRt1BELi LiSE PROFESÖ- _ 4 
denize ve çamlara. nazır, ahşap. Dosya Rtt - İngilizce, Fransızca dersler 
No. 135. EmlA.k Yurdu. Tel: 44439. _ verir. Mektep talebcler1nln derslerini 

hazıla.tır. Her yere gider, §eraltıer 
mtısaıt. Akşamda R.R. rilmuzuna - 1 

l\IEKTUPL.o\.Rll\'IZI ALDffi.INIZ 

18,000 LİRAYA SATlLIK APARTI
MAN - Şlfll civarında 4 katlı. 94 l1rn 
Ican olan. Dosya No. 293. Taks1m 
Cümhurlyet meydanı Emlı\k Han. Em
lAk Yurdu No. 13. Tel: 44439. 

Gazetemiz 1darehanesln1 adres 
olarak göstermiş olan karllerl-

ALI\IANCA DERSLERİ - Usulil ted- mi:r.den 
r1sl mükemmel Alman bayanı Alman- S.P. - A. K. l'ıl. - S. B. - O. S, 
en. dersleri vermektcdJr. Paıızrdan B.O. - Z.B. - Berlln - l\'I R. -

333 - G. B. - L l\I. S. - l>:ıktHo 
maada hergün sa.at Si den '7 ye kadar. K rrıruk 

EI\R,AK ALl'tlAK İSTEYENLERE - İstltllil caddesi 133, No. 6 mtıracaat. A. • D. - K. B. O. - ..,. -
S.A. - Aşçı - 7~. - Z.G. -

500 liradan 250,000 liraya kadar bir - 2 F.R. _ M.S.l". - Hasan - O.B. -
milyon 11.rndo.n fazla Jccymette emı~- u.u _ N.K - i.G. 30 - G -
kin satışı büromuza terkedl~tr. SER.UAYE OLANLARDA- Esaslı ve W.N.B - T.S - R.R 
Almak isteyenlerlıı milracaatlan. Fer- k.fırlı iş elimde vardır. Garantıır ~ ı namlarına gelen mektuplan ida
di Belek Türk emlAk bürosu Ankara yapmak isteyenler görüşmek için ' rehanemizden aldırmo.lan rica 
caddesi 99/1 Adalet hnn No. 3 tele- mektupla Akfamda G. Rümuzuna ı olunur. fon: 20601- - ı yapsınlar. __ _. __________ _ 
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BUGÜN, boş masraflardan kaçın ı la b i l i r . 
Bu da ce reyanı yuta rcasına harc ı yan baz ı lam· 
baları n yerine Tunesram l ambala rı ku llan· 
m akla ol ur. 

Tungsram lambaları yalnız bol bir ış ı k vermekle 
kalmaz fakat' cereyan ı çokça i dare de ederler. 

UITGSR 
BUR LA 
BİRADERLE R 

STANBUL·ANKARA • Z M R 

Türkiye Cflmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888. - Sermayesı : 100,000.000 Türk lirası . Şube ve 

aJana adedt: 285 
Zirai ve ticari her neyi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramJye veriyor •• 

Zlraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrur hesaplannda en 
a~ 50 llr;..ıc;1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıd a.ki pll oa 
::ere ı~ranııye dııjtıtılncaktır: 

4 adet ı.ooo liralık 4.ooo ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
f • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4,800 • 
t • 250 • ı.ooo • ı 60 • 20 • 3 200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
uuuı; \ 'I : Hesaplarıncıakt ı>aralar blı sene içinde 50 ıtrndan aşağı 

,.. . n • r ' ı' rf' ıkr:ımlve ,., :tı~ı takdirde % 2U fazlaslle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa 11 eylUI, 11 birincikfinun. 11 mart ve 

İstanbul Beşinci İcra Memurıutım
dan: 

Masrafsız, RağLba. IT18) lira. venne-
ğe borçlu Yusuf Z1ynnın, Sfbu borcu 
ödememcslndC'l'l dolayı haclzl ve (2004) 
numaralı kanuna. tevfikan tnmammn. 
(4000) Ura bymet takdir edllmi§ olup 

Türk Maden 
Miihendisleri 

Cemiyetinden: 
paraya çevrilmesine karar verilmiş Tilrk maden miihendislerl cemiyeti 
olan Fatlhde eski Cafer ağ'& yeni esas niza.mn:.unesmln 10 ncu madde
Ereyll mahnlleslnln eskl saray mey- sine tevfikan senelik kongmmız 4/ 12/ 
danı sokağında en eSkl 8 mükerrer 941 perşembe günü saat 15 de Zon-

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden: 
Açık eksiltme suretlle 27/11/941 tarlhinde ihale edllcceğl evvelce UM 

oollen yirml kalem evrakı ınatbuıının ihalesi 1s~klls1 zuhur eUm:diğlnden 
on gün müddetle tehir edllml.şt.1r. 

Muhammen bedell (1329) bin üç yüz yirmi dokuz llra ve muvakkat te· 
m!natı 99 lira 67 kuruştur. 

İhalesi 8/ 12/ 941 tarihine rastlayan pazartesi günü sant on beşte onını.a 
rıhtımındaki umum müdürlük binasında toplanacak Satınalma komisyo· 
nuııda yapılacaktır. 

Şartnıune ve nfimuneler her gün sözü geçen komisyonda görülcblllr. 

eskl 99 99/1 - 99/~ - 99/3 - 9913 - guldaıkta Türk maden mühendisler! .. •••••••••••••••••••••••••• • 
101 _ 101/2 ve 101/3 ve 101/4 eski cemiyeti salonunda aktoc:lüeceAlnden 

0054!l) 

101/5 - 14 yeni 14 kapı numaralı ga.yrl sayın cemiyet Azalarmın .s&ü geçen 
menkulün paraya çevrilmesine karar gün ve saatte kongrada. hazu~ bulun
verilmlştır. Gayri menkulün hududu: malan ve lmkfın olmadığı takdirde 
Sağı Zehra hane ve bahçesi, solu Mü!- Zo'nguldakta bulunan arkadaşlardan 
rez üq, arla:ısı Müfrez bir harlOO. nu- birisine vclı:llet verdlAlne da ir cemiyet 
maralı mahaller ölü saya meydanı rlya.'3etine bir mektup veya telgraf 
caddesile çevrill 88 metre 50 dest met- göndermeleri lüzumu llAn olunur. 
re murabbaı mJkdarında mü.!n.<>z al- Türk !\laden miiJaendisleri cemiyeti 
tında iki dükkt\nı bulunan bahçell R UZNA.'WE: 

Bir elektrik mütehassısı aranıyor 
Adana Elektrik T. A. Şirketinden: 

İyi ressam olmak ve büyük müesseselerde çalışmış bulunmnk ş:ırt
tu:. Mühendis ve Sanat mektebi mc zunlan terrih edllerektlr. Taliplerin 
ehliyetlerini müsblt evrak suretlerini, tercüme! hal, referanslar ve Ka
bul şartlarını havi blr mektupla Adana P. K. 78 adresine derhal mü
rncaatlan. 

hanedir. l - Açılış. 

zemhl kat: Cepheden çift kementli 2 - Kongra riyaseti divanı seçimi. V:aldebag'"' ı Prevantorvıım. Sanatoryum Satın alma 
ahşap kap1dml girlUr, bir tanlıkta iki 3 - Geçen devreye alt muıı.melAtın " ~ 
oda bir mutf:ıık ve bir hela ve bahçe- kongraay an.ı, yıllık raporun okun- komisyonundan 
ye çıkılır kapı vardır. Birinci katta bir ması ve idare heyetinin ibrası. Müessesemiz için 5127 lira tahmin bedelli mobilya. kap:ıb zarf uculü ne 
sofada 4 oda helAyı havi zemlnl çl- 4 - Yeni idare heyeti seçimi. satın alınacıı.kllr. 
mento ıaph bir mutfak mevcuttur. 5 - Yeni devreye alt bütçenin tnn- İlk teminat akçası 384 Ura 52 ıturuştur. 
İ.klncl kat: Bir sofada bir ufak 4 oda zhnl. Eksiltme 12/ Xll/ 941 cumn günü saat 15 de Cağııloğlunda yükıxck mektep· 
helayı havı bir mutfak vardır. Bahçe: 6 - Fahri t\zaların kongmnın tas- ıer muhasebeciliği b:nnsındn toplnnacak olan komisyonda ynpılccaktır. 
Hududu kısmen kagir duvar ve kıs- dikine am. i'>teklllerin belli günde eksiltme saatinden bir saat ewel ilk tcmlnat ak· 
men teneke ile tahdlt cd~ içinde 7 - Arzu ve dllekler!n tetkiki. çası makbuzu, Ticaret odası 1941 yılı vesikası, bu lşkrl yapabllecck ehliyct~e 
bir kömürlük ve blr armut ağacı var- 8 - Kapanış söylevi. 1 olduğuna dair Maliye Vekfıletl ruhsat tezkeresi ve on bln llrnlık bir tııahhü· 
dır. Umumi evsafı: Cephe ve arka -------------- dil iyi bir surette ynptığınn dair bonservisi ile birlikte teklif mektuplarını ko· 
beden duvarlnn yeniden inşa edilml.ş D k \ m!syoıp vermeleri lazımdır. . 
dahill kısmı ahşa.ptır. Ve t:unlr gör- O tor Şartnameyi g1irmek ve razıa mnlfımat almak için isteklilerin her gün 
mUştür. Cephe duvan &ıv:ılıdır. Elek- ı müessese müdürliiğüne mfirncanfüırı ilan olunur. (10400) 
trik tesisatı mevcuttur. Sahası 140 F th • E d 
meıremurabbaı oıupbunun'72metre e 1 r en 1 Frezec1·, Tornac ı ve Tesviye_ci murabbaı blna mütebaklsi bahçedir. 

Kıymeti vaziyeti hazırnsına nazaran LABORAT UVARI USTALAR 1 ARAN 1 Y QR (4000) liradır. j 
İşbu gayri menkulün şartnamesi [Ccrrahpaşa hatanesı bakterlyo- Malatya Bez ve ip ik F abrika1arı 

15/ 12/ 941 tarihinden itibaren 401 l°'ru) Kan, idrar, balgam, me-
402 numaralı dosvamız ile dniremlzlıı 1 T"RK AN<•Ni"ı siRKI,....fNDF:N· 

" vaddı gaita tahlilleri ve (idr:ır 1 " · J" " •• ~ • ' • 
muayyen mal1alll.nde herkesin göre- !\lalaty:ı fabrikamız ntcJyetcrinde ç:ılıştırılrnak ve denemedeki elı-
bllmesl için açıktır. Arttıımaya işti- vasıtıı.sile gebeliğin ilk günlerin- 1 !iyeUerlne göre ucret verilmek üzere Frezeci, Tornacı \ ' C Tesviyeci us· 
rak !çln yukarıda yazılı kıymetin de kati teşhisi) y:ıpılır. Beyoğlu, • taları ar.ınnıaktadır.2!!.ipJerin m~zkür fabrilralar~!irJüğune- tah@~ 
% yedf buçuğu nispetinde pey akçesi Taksime giderken Meşelik sokafı r iılllllıiııııııı••••• .. -• rırcıı murac:ınU:ın. •-- • -
-reya. mUli bir bankanın tcmln:ıt me-k-: Ferah apıırtm1:ı.n. Tel: 40531. 
tubunwı verılmesl lfı.zımclır. İpotek -
sahibi :ı.lncaklılarda diğer nlakadarla-ı 
nn ve irtifak lınkkı s::ılılplerlnin gayri 
menkul iizerlndeki ha.klcırını hususile l!l••••••>oktor •••••I 
faiz ve masrafa dnlr olan iddialarını 
ilan tıırlhlnden JLibarcn 15 gfin Jçfnde j 
evrnkı müsbetel~rllo blrllkte memuri- j 
yetimize blldlrmelerl icap eder. Aksi 
halde hakları tnpu slclllerıle sabit ol
madıkça satış bedellnln paylaşmasın
dan hariç kalırlar. Gayri menkul 29/ 
12/ 941 tarlhlnde Pazartesi gümi saat j 
14 den 16 ya kadar beşinci icra me-

1 
murluğunda en çok arttırana ihale ı 
edillr. Şu kadar k.l arttırma bedell 1

1 gayri menkul lçln tahmin edllmlş 
olan kıymetin en az % 75 şini bulmak 1 
\"e sntış isteyenin alacağının ruçhanı 

Bahaddin Lütfi 
Varn ah 

OPERATÖR ÜROLOG 

Böt>rek, mesane, tdraı ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu , İş Bankası karşı
sında. Emir Nevruz sokağı , 

PanaJya aprt. No. 2. 

l,..,. _______ ı_n_h_i_s_a_r_ıa_r __ u __ . __ Yi_i_•~ __ ü_r_ıu_·g-~_ü_n_d_e_n_: ______ --.
1 

ı - Kap:ı.h zarf m:ullle 30/ X/ 941 tarihinde alınması iktiza edN1 4 adet 
mak.lne motörlii çektirme görülen lfızumn binaen tekrar pazarl~a konul-
mu~u~ . 

II - Pazarlık 12/ XH/941 cumn günü saat 9,30 da Kabatnşta Lev:ızını 
şubemizde müteşekkil Alım komlsyonundn yapılacaktır. 

III - Şartnıı.meleri her gün adı geçen şubeden bedelsiz olarak ted:ı.rıt 
edileblllr. <10325) 

1 T•irk Yüksek Mühend s teri Birliğinden 
j 16 ncı umumi kongra 7 birinci kanun 941 pazar günü saat 

10 da Ankarada Atatürk bulvarındaki Birlik merkezinde topla
caktır. Muhterem azanın teşrifleri rica olunur. «8477» <ı99V6ıı 

1 İstanbul Bele:Hvesi ilanları 1 
1 
oiıın diğer alacaklılar o cayrl menkul 

ile satış temin edilmiş L9e bu suretle lı••••••••••••• Eminönü Ahi Q.'.ılob! mahallesinin Peynirci sokağında 15 - 17 numarıı.U 
ruçhanı olan al:ıcaklılnrın mecmuu:1- dukk!in bir sene müddetle kiraya verllmek üzere açık arttımuıyn konulmuş-

l'el 42203 

dan fazla olmak ve bundan başka tur. Yıllık kira bedeli muhammen! lSOO lira ve ilk teminatı 13.5 liradır. Şart· 
paraya çevrime ve paylaştırma mas- Kanclıra Asliye H ukuk Ma hkeme- . namesi Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kal-eminde g1irüleblllr. Ih:ıle 12/12/ 941 
raflarını tecavüz et.ıneok şarttır. Ş:ı.- sinden : . cuma gfinü saat 14 te Daimi encümende ynpılacaktır. Taliplerin ilk ~.eminnt 
yet böyle bir bC<tel tekli! edllınl~&e Davacı Kandıranın Orhan mahalle- makbuz veya mektuplarlle ihale günü muayyen saatte Dalml encumende 
en çok arttıramn taahhlidü baki kal- sinden Aziz kızı Melek Pulat tararuı- bulur.mal:ırı. (10424> 
mak üzere arttırma on gün daha tem- dan kocası müddeanleyh İstanbul Ga-
dlt eclllerek 8/ 1/942 tarihine tesadüf l:ıtn Arşuncul:ır sokağında 10 No. lu Ezin 2: c. MÜ d de i umumiliği n den 
eden Perşembe günü saat 14 den 16 ya kahvede mukim lken hülen lkn.metglı- - 15//9İ941 tarihinde slya.h dlrlll ndı verilen ve metresi 32 kuruştan Ea· 
kndar arttınna bedel! satış isteyenin hı meçhul Tokat'ın Kibslı köyünden tılrr.:ı.sı lc:ıb eden kumn"" beher metresini 60 kuruştan satmak suretlle 378D 
alacağına ruçhanı olan alacakların All oğlu Hasan Pulat aleyhine mahke- ...... ı d 1f 
mecmuundan tazın olmak ve bundan memi?Jn 9411174 sayılı dosyaslle ikame sayılı Milli Korunma kanununa. muhalif hareketten suçlu Ez ne e mnn n-

k 1 1 t turacı Tikveşli Mııstn.fa Altan hakkında Ezine Asliye Ceza mn.hlremeslnde b:ış a paraya çcv nne ve pay aş ırma eylediği boşanma dfıvnsıruln: 
masraflnnnı tecavüz etmek ş:ırtlle en Müddeaaleyhln gösterilen adresine yapılan duruşması sonundn: . 

k tt lhaı dili B .. ı f ı Suçlunun sübutu ctirnıüne mebnl hnreketl nkıası 3780 sayılı Mlllı Ko-ço. ar ırana e e r. oy e aza çıkarılan davetıve ve dava arzuhnh _. - u d ... 
1 b ı km " runmn k:ınununun 59 uncu maddesinin 3 üncu bendine ve 63 unc ma l.Lc-b r edelle ıı ıcı çı azsa lhale ya- sureti mczkOr adreste bulunmadığın- ük'-" 
1 t t l ~ı..ı d;;.. o sine uymakla mahkemece kendisinin 25 lira ağır para cezası ve d !\.anının pı maz ve s:ı ış a "" ~er. ayn dan bahslle b!lil tebliğ iade olunmuş -~ 

k 1 k d. ih ı l k1
-- 7 gun·· müddetle kapat.ılın.asına ve hükmün mıısrafı mahkumdan alınaraa men ·u en ıne ıı e o unıın .,,..,., ve l\t. u. llk mari!etııc yaptınlıın talı- r-. hU 

d h 1 rll ilhl t 1 ,_... • ve fakat 25 lirayı "'"'"~mek üzere teczlves1ne karar vertlm~ ve mezkur -er :ı veya ve en m e ç ... ....,e pa- klkntta tebligata sallh ikametgahı bu- .. ~,. r 
jh 1 •·- r -'- ı kum temyiz mahkemesince tasdik edilmekle keyfiyet mez1ı:ür kanunun rayı vermezse a e ..... rarı e"uo una- ıunamnm•,. · oırtuıı.undan Alç.şam gazc- ( 0420) 

k k dl ı d 1 ··ı.-k t k ~ b 63 u-ncu·· m- ... desl gcregince lliin olunur. 1 ra en sn en evve en yu...,.., e - resinin 25 Tcmmu;ı; !l41 tarlhll nüsha- ""'"' 
lifte bulunan kim ıne arz etmiş olduğu sında davetiye ve dava aı:-ıuhalı sureti 
bedelle almağa razı olursa ona, razı makamına kaim olmak üzere lliinen 
olmaz veya bulunmazsa hemen yedi tebligat epilmlş ı::e. de müddeaaleyi.11 
gün müddetle arttırmcıya çıkarılıp en muayyen gün ve santre mahkemeye 
çok arttırıına Ihnle edilir. İki Uıale gelmemiş ve bk vekJl .de cbndennemlş 
arasındaki fark ve ~çen günler için ve bir güna cevap da vermediğinden 1 
% 5 ten hesap olunacak !o.iz ve diEer ır. u. M. K . nun spa ve 401 inci mııd
z:ırarlar a:TI"ıca hukrne hacet kalma~:- delcr!ne tevflkıın gıyap k:ıran ve 
sızın memurlyctlmlzce nhcıdan tahsil rrıüddeaaleyh muhik bir s~bep yokJ 
olunur. Alıcı arttırma bed~ll haricin- 1ken hnnel zevclyetı terkcyledil::l 1d
de olarak yalmz tapu ferag harcını din edlld!ğine göre Kanunu medeni-

:f nilak satın almak isteyenlere 
Emlak ve evtam bankasından 

Emlak satın almak isteyenlerin bankamıza müracaatla 
pazarlıkla satılacak emlak listelerini tetkik etmeleri 11An 
olunur. (10151) 11 haziran tarihlerinde çekilrcektir. 

ve 2!1 senelik vakıf taviz bedelini ve n!n i3!? tıel madqcsine tevfikan bir ay 
ihale karar pullarını vermeye mec- znrfında h:ınei zevclyct~ a.vdetı için 

~ burdur. lhtamementn IUmen tcbllıtlne karar ••••••••••••••••••••••••••••• 
~--•••••••••••••••maı••••cıı•-• Mi.ıterakfm vergiler, tenvirat ve tan- ·verllmlş ve muhakemQ cro 16/ 1/ 942 cu- ıı ÇOCUK HASTALIKLARI 

zlfat ve tellıiliye resminden mutcveı- ma sant ıo a tnllk olunduğundan 
1 
# PMf. Dr. 1 

. Belediye sular idaresinden lit belediye nısumu müterakim vakıf mtiddeanleyh H:ısnn Pulat mezkur KEMAL CENAP l\10TEHASSISI 
icar.esi alıcıya alt olmayı~ nrttırmnı gu .. n ve santte muhakemeye gclmcdlğl Dr. NEVZAD ZİYA S b eıe-ı"mı"ze bh·• 11 d '" il 1 Ja'h ı ı Lamartı"n caddesi 5. Dogwu ayin a On r "ue n .. cn .,.;JlZ O un ur. ırvU ~ayr veya bir vekil tarafından temsil Olun-J 

b 1 k 1 menkulun ta.nırunen yuknrıda rroste- nındıx... t"kdlrde ha'"kma-~ı davanın • Palas N ... 14. Taksim. Telefon: Cağıı.lo~lu Zeki Bey apartımftn• su ,ı,ayaçları lçir.de-1;1 ı:urun soğuktan <ionmnsı, snyıcın ozu up ın ma- ., "' ... ... ..... 1 N 
sına sebep olur. Tcmlr mn~rafı oJar:ı.k bir çok p:?r:ı ödemenize mahal kal- rllen t:ırlhtc Istnnbul beşinci icra mc- gıyal:md:ı rüyet olun::ıccğı gıyap kara- 1 4 396 3 Ht>:r~üı 9na ı 15 • 18. 3 üncü kRt 8 o. 
r.ı"n." k üzere Eayıçl:ı.rı soğuC'a karşı muhafaza için tcdb!r alman•zı rica murluğunun odasında 4bu IIAn ve rı \"e lht!lrnııme tebliği makamına kn- J "lııı••••••••••••"" H er p.Ürı 1 '1 d~ 1~ ~e 1ı:'l -J ... 
ederiz. (10528) r;österllcn arttırma şartnamesi daire- im olmak üzere Ua:ı olunur. .. • a N*~ 

sinde satılacatı 1l1n olunur. 




